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Predlog spremembe 218
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ob finančni krizi so se pokazale 
slabosti v delovanju in preglednosti 
finančnih trgov. Dogajanja na finančnih 
trgih so pokazala na nujnost okrepitve 
okvira za regulacijo trgov finančnih 
instrumentov, da bi povečali njihovo 
preglednost, bolje zaščitili vlagatelje, 
utrdili zaupanje, omejili neurejena 
področja ter zagotovili, da bodo imeli 
nadzorni organi ustrezna pooblastila za 
opravljanje svojih nalog.

(4) Ob finančni krizi so se pokazale 
slabosti v delovanju in preglednosti 
finančnih trgov. Dogajanja na finančnih 
trgih so pokazala na nujnost okrepitve 
okvira za regulacijo trgov finančnih 
instrumentov, da bi povečali njihovo 
preglednost, bolje zaščitili vlagatelje, 
utrdili zaupanje, zagotovili, da ne bo 
neurejenih področij ter da bodo imeli 
nadzorni organi ustrezna pooblastila za 
opravljanje svojih nalog.

Or. en

Predlog spremembe 219
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Med regulatornimi organi na 
mednarodni ravni obstaja soglasje, da so k 
nastanku finančne krize prispevale tudi 
slabosti v korporativnem upravljanju 
številnih finančnih institucij, vključno s 
pomanjkanjem učinkovitega notranjega 
nadzora. Pretirano in nepreudarno tveganje 
lahko vodi v propad posameznih finančnih 
institucij ter povzroči sistemske težave v 
državah članicah in v svetu. Nepravilno 
ravnanje podjetij, ki zagotavljajo storitve 
strankam, lahko povzroči škodo 
vlagateljem in izgubo njihovega zaupanja.

(5) Med regulatornimi organi na 
mednarodni ravni obstaja soglasje, da so k 
nastanku finančne krize prispevale tudi 
slabosti v korporativnem upravljanju 
številnih finančnih institucij, vključno s 
pomanjkanjem učinkovitega notranjega 
nadzora. Pretirano in nepreudarno tveganje 
lahko vodi v propad posameznih finančnih 
institucij ter povzroči sistemske težave v 
državah članicah in v svetu. Nepravilno 
ravnanje podjetij, ki zagotavljajo storitve 
strankam, lahko povzroči škodo 
vlagateljem in izgubo njihovega zaupanja.
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Da bi preprečili potencialno škodljive 
učinke teh slabosti korporativnega 
upravljanja, bi bilo treba določbe te 
direktive dopolniti s podrobnejšimi načeli 
in minimalnimi standardi. Ta načela in 
standarde bi bilo treba uporabljati ob 
upoštevanju narave, obsega in 
kompleksnosti investicijskih podjetij.

Da bi preprečili potencialno škodljive 
učinke teh slabosti korporativnega 
upravljanja, bi bilo treba določbe te 
direktive dopolniti s podrobnejšimi načeli 
in minimalnimi standardi. Ta načela in 
standarde bi bilo treba uporabljati ob 
upoštevanju narave, obsega in 
kompleksnosti investicijskih podjetij.
Delničarji so v zvezi z zadevami članov 
uprave odgovorni zagotoviti, da so vsi 
člani vedno dovolj ugledni in imajo dovolj 
znanja, spretnosti in izkušenj, pri čemer 
velja, da se funkcije direktorja razlikujejo 
ter so zato podrobne določbe ter 
kvantitativne omejitve števila funkcij, ki 
naj bi se zasedle, neupravičene.

Or. en

Predlog spremembe 220
Pervenche Berès

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5 a) Z obvezo, ki so jo sprejeli voditelji 
držav in vlad na srečanju G-20 v Cannesu 
(4. novembra 2011), se skuša oblikovati 
„mednarodni identifikator pravnih 
subjektov (legal entity identifier - LEI), ki 
bo na edinstven način identificiral 
nasprotne stranke v finančnih 
transakcijah“.

Or. fr

Predlog spremembe 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Uvodna izjava 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Na seznam finančnih instrumentov je 
ustrezno vključiti nekatere izvedene 
finančne instrumente na blago in druge, ki 
so oblikovani in s katerimi se trguje na tak 
način, da se sprožajo ureditvena vprašanja, 
primerljiva s tradicionalnimi finančnimi 
instrumenti.

(8) Na seznam finančnih instrumentov je 
ustrezno vključiti vse izvedene finančne 
instrumente na blago in druge, ki so 
oblikovani in s katerimi se trguje na tak 
način, da se sprožajo ureditvena vprašanja, 
primerljiva s tradicionalnimi finančnimi 
instrumenti.

Or. en

Predlog spremembe 222
Sari Essayah

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Na seznam finančnih instrumentov je 
ustrezno vključiti nekatere izvedene 
finančne instrumente na blago in druge, ki 
so oblikovani in s katerimi se trguje na tak 
način, da se sprožajo ureditvena vprašanja, 
primerljiva s tradicionalnimi finančnimi 
instrumenti.

(8) Na seznam finančnih instrumentov je 
ustrezno vključiti nekatere izvedene 
finančne instrumente na blago in druge, ki 
so oblikovani in s katerimi se trguje na tak 
način, da se sprožajo ureditvena vprašanja, 
primerljiva s tradicionalnimi finančnimi 
instrumenti. Zavarovalne pogodbe v zvezi z 
dejavnostmi razredov iz Priloge I 
Direktive 2009/138/EC Evropskega 
parlamenta in Sveta o začetku opravljanja 
in opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II), če so 
sklenjene z zavarovalnico, 
pozavarovalnico ter zavarovalnico ali 
pozavarovalnico iz tretje države in niso 
izvedeni finančni instrumenti ali pogodbe 
na izvedene finančne instrumente.

Or. en

Predlog spremembe 223
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Na sekundarnih promptnih trgih 
emisijskih kuponov se je pojavila vrsta 
goljufivih praks, ki bi lahko oslabile 
zaupanje v sistem trgovanja z emisijami, 
vzpostavljen z Direktivo 2003/87/ES, zato 
se uvajajo ukrepi za okrepitev sistema 
registrov emisijskih kuponov ter pogojev 
za odprtje računa za trgovanje z 
emisijskimi kuponi. Da bi okrepili 
celovitost teh trgov in zaščitili njihovo 
učinkovito delovanje, vključno s celovitim 
nadzorom trgovalne dejavnosti, je 
ustrezno, da se ukrepi, sprejeti na podlagi 
Direktive 2003/87/ES, dopolnijo tako, da
se emisijski kuponi opredelijo kot finančni 
instrumenti in bodo tako v celoti spadali 
na področje uporabe te direktive ter Uredbe 
----/-- [Uredba o zlorabi trga].

(9) Na sekundarnih promptnih trgih 
emisijskih kuponov se je pojavila vrsta 
goljufivih praks, ki bi lahko oslabile 
zaupanje v sistem trgovanja z emisijami, 
vzpostavljen z Direktivo 2003/87/ES, zato 
se uvajajo ukrepi za okrepitev sistema 
registrov emisijskih kuponov ter pogojev 
za odprtje računa za trgovanje z 
emisijskimi kuponi. Da bi okrepili 
celovitost teh trgov in zaščitili njihovo 
učinkovito delovanje, vključno s celovitim 
nadzorom trgovalne dejavnosti, je 
ustrezno, da se ukrepi, sprejeti na podlagi 
Direktive 2003/87/ES, dopolnijo tako, da
bodo emisijski kuponi v celoti spadali na 
področje uporabe te direktive ter Uredbe --
--/-- [Uredba o zlorabi trga].

Or. en

Predlog spremembe 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Treba je vzpostaviti celovit regulativni 
režim, ki bo veljal za opravljanje poslov s 
finančnimi instrumenti, ne glede na načine 
trgovanja, na katere se taki posli sklepajo, 
da bi zagotovili visoko kakovost 
opravljanja investicijskih poslov in 
vzdrževali celovitost in splošno 
učinkovitost finančnega sistema. Določiti 
je treba koherenten in na tveganje občutljiv 
okvir za urejanje glavnih vrst ureditev 
izvrševanja naročil, ki se trenutno 

(11) Treba je vzpostaviti celovit regulativni 
režim, ki bo veljal za opravljanje poslov s 
finančnimi instrumenti, ne glede na načine 
trgovanja, na katere se taki posli sklepajo, 
da bi zagotovili visoko kakovost 
opravljanja investicijskih poslov in 
vzdrževali celovitost in splošno 
učinkovitost finančnega sistema. Določiti 
je treba koherenten in na tveganje občutljiv 
okvir za urejanje glavnih vrst ureditev 
izvrševanja naročil, ki se trenutno 
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uporabljajo na evropskem finančnem trgu.
Treba je priznati nastanek nove generacije 
sistemov organiziranega trgovanja poleg 
organiziranih trgov, za katere bi morale 
veljati obveznosti, namenjene ohranjanju 
učinkovitega in pravilnega delovanja 
finančnih trgov.

uporabljajo na evropskem finančnem trgu.
Treba je priznati nastanek nove generacije 
sistemov organiziranega trgovanja poleg 
organiziranih trgov in MTF, ki so 
izkoriščali regulativne luknje v okviru 
direktive o trgih finančnih instrumentov 
in za katere bi morale veljati obveznosti, 
namenjene ohranjanju učinkovitega in 
pravilnega delovanja finančnih trgov.

Or. en

Predlog spremembe 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Vsa mesta trgovanja, torej 
organizirani trgi, MTF in OTF, bi morala 
določiti pregledna pravila glede dostopa do 
sistema. Medtem ko bi morali organizirani 
trgi in MTF še naprej izpolnjevati zelo 
podobne zahteve glede tega, koga smejo 
sprejeti kot člana ali udeleženca, bi morali 
imeti OTF možnost, da med drugim 
določijo in omejijo dostop potencialnim 
članom glede na to, kakšno vlogo in 
obveznosti imajo njihovi upravljavci v 
razmerju do svojih strank.

(12) Vsa mesta trgovanja, torej 
organizirani trgi, MTF in sistematični 
internalizatorji, bi morala določiti 
pregledna pravila glede dostopa do 
sistema. Medtem ko bi morali organizirani 
trgi in MTF še naprej izpolnjevati zelo 
podobne zahteve glede tega, koga smejo 
sprejeti kot člana ali udeleženca, bi morali 
imeti sistematični internalizatorji
možnost, da med drugim določijo in 
omejijo dostop potencialnim članom glede 
na to, kakšno vlogo in obveznosti imajo v 
razmerju do svojih strank.
(Ta sprememba, in sicer črtanje OTF, velja 
za celotno besedilo. Če bo sprejeta, bodo 
potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem 
besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

All trading platforms operated by market operators or investment firms should be properly 
regulated. As supported by the European Parliament in its December 2010 Report on Dark 
Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category for any asset class 
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(i.e.OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, including the inclusion 
of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should be deleted. Instead, the 
existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and SI) should be clarified 
and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which should not be subject to 
the public market rules, must be introduced.Systematic Internalisation needs to continue to be 
included expressly as a trading venue, and should be subject to transparent access rules. SIs 
should be able to limit their trading participants to their clients, given that the operator runs 
a risk by carrying out the trades on its own book.

Predlog spremembe 226
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Vsa mesta trgovanja, torej 
organizirani trgi, MTF in OTF, bi morala 
določiti pregledna pravila glede dostopa do 
sistema. Medtem ko bi morali organizirani 
trgi in MTF še naprej izpolnjevati zelo 
podobne zahteve glede tega, koga smejo 
sprejeti kot člana ali udeleženca, bi morali 
imeti OTF možnost, da med drugim 
določijo in omejijo dostop potencialnim 
članom glede na to, kakšno vlogo in 
obveznosti imajo njihovi upravljavci v 
razmerju do svojih strank.

(12) Vsa mesta trgovanja, torej 
organizirani trgi, MTF in sistematični 
internalizatorji, bi morala določiti 
pregledna pravila glede dostopa do 
sistema. Medtem ko bi morali organizirani 
trgi in MTF še naprej izpolnjevati zelo 
podobne zahteve glede tega, koga smejo 
sprejeti kot člana ali udeleženca, bi morali 
imeti sistematični internalizatorji
možnost, da med drugim določijo in 
omejijo dostop potencialnim članom glede 
na to, kakšno vlogo in obveznosti imajo 
njihovi upravljavci v razmerju do svojih 
strank.

(Sprememba, ki vključuje črtanje 
kategorije OTF, velja za celotno besedilo. 
Če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Glavni dejavnik predlaganega razlikovanja med OTF in MTF je diskrecijska pravica pri 
izvrševanju naročil strank, ki bi utegnila povzročiti zlorabe zlasti v škodo neozaveščenih 
vlagateljev. Poleg tega bi nova kategorija verjetno še bolj razdrobila trg. Sistematični 
internalizator bi bilo treba obravnavati kot mesto izvrševanja iz direktive o trgih finančnih 
instrumentov in bi zanj morala veljati pregledna pravila o dostopu. Sistematični 
internalizatorji pa lahko v nekaterih primerih omejijo dostop do platforme, saj njihov 
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upravljavec tvega, kadar trguje za svoj račun.

Predlog spremembe 227
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Vsa mesta trgovanja, torej 
organizirani trgi, MTF in OTF, bi morala 
določiti pregledna pravila glede dostopa do 
sistema. Medtem ko bi morali organizirani 
trgi in MTF še naprej izpolnjevati zelo 
podobne zahteve glede tega, koga smejo 
sprejeti kot člana ali udeleženca, bi morali 
imeti OTF možnost, da med drugim 
določijo in omejijo dostop potencialnim 
članom glede na to, kakšno vlogo in 
obveznosti imajo njihovi upravljavci v 
razmerju do svojih strank.

(12) Vsa mesta trgovanja, torej 
organizirani trgi, MTF in sistematični 
internalizatorji, bi morala določiti 
pregledna pravila glede dostopa do 
sistema. Medtem ko bi morali organizirani 
trgi in MTF še naprej izpolnjevati zelo 
podobne zahteve glede tega, koga smejo 
sprejeti kot člana ali udeleženca, bi morali 
imeti sistematični internalizatorji
možnost, da med drugim določijo in 
omejijo dostop potencialnim članom glede 
na to, kakšno vlogo in obveznosti imajo 
njihovi upravljavci v razmerju do svojih 
strank.

Or. en

Obrazložitev

Kategorija OTF se črta, saj bi morala za vse platforme trgovanja, ki jih upravljajo 
upravljavci trga ali investicijska podjetja, veljati ustrezna pravila trga (tj. preglednost, 
nediskrecijsko izvrševanje, nediskriminatorni dostop in popoln nadzor trga).

Predlog spremembe 228
Anne E. Jensen

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Vsa mesta trgovanja, torej 
organizirani trgi, MTF in OTF, bi morala 
določiti pregledna pravila glede dostopa do 
sistema. Medtem ko bi morali organizirani 

(12) Vsa mesta trgovanja, torej 
organizirani trgi, MTF in OTF, bi morala 
določiti pregledna pravila glede dostopa do 
sistema. Medtem ko bi morali organizirani 
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trgi in MTF še naprej izpolnjevati zelo
podobne zahteve glede tega, koga smejo 
sprejeti kot člana ali udeleženca, bi morali 
imeti OTF možnost, da med drugim 
določijo in omejijo dostop potencialnim 
članom glede na to, kakšno vlogo in 
obveznosti imajo njihovi upravljavci v 
razmerju do svojih strank.

trgi in MTF še naprej izpolnjevati podobne 
zahteve glede tega, koga smejo sprejeti kot 
člana ali udeleženca, bi morali imeti OTF, 
ki zagotavljajo organizirano izvrševanje in 
urejanje trgovanja s finančnimi
instrumenti razen lastniških vrednostnih 
papirjev, možnost, da med drugim določijo 
in omejijo dostop potencialnim članom 
glede na to, kakšno vlogo in obveznosti 
imajo njihovi upravljavci v razmerju do 
svojih strank. Za OTF, ki zagotavljajo 
organizirano izvrševanje in urejanje 
trgovanja z lastniškimi vrednostnimi 
papirji, bi morala biti vsaka diskrecijska 
pravica v zvezi z določanjem ali 
omejevanjem dostopa omejena tako, da bi 
lahko upravljavec OTF zagotavljal dostop 
le svojim strankam brez kreditnih 
institucij in investicijskih podjetij. Poleg 
tega bi morali OTF, ki zagotavljajo 
izvrševanje in urejanje trgovanja z 
lastniškimi vrednostnimi papirji, odpraviti 
vse omejitve dostopa, če bi dosegli znaten 
tržni delež pri trgovanju z zadevnimi 
delnicami.

Or. en

Predlog spremembe 229
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Vsa mesta trgovanja, torej 
organizirani trgi, MTF in OTF, bi morala 
določiti pregledna pravila glede dostopa do 
sistema. Medtem ko bi morali organizirani 
trgi in MTF še naprej izpolnjevati zelo 
podobne zahteve glede tega, koga smejo 
sprejeti kot člana ali udeleženca, bi morali 
imeti OTF možnost, da med drugim 
določijo in omejijo dostop potencialnim 

(12) Vsa mesta trgovanja, torej 
organizirani trgi, MTF in OTF, bi morala 
določiti pregledna pravila glede dostopa do 
sistema. Medtem ko bi morali organizirani 
trgi in MTF še naprej izpolnjevati zelo 
podobne zahteve glede tega, koga smejo 
sprejeti kot člana ali udeleženca, bi morali 
imeti OTF možnost, da med drugim
določijo in omejijo dostop potencialnim 
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članom glede na to, kakšno vlogo in 
obveznosti imajo njihovi upravljavci v 
razmerju do svojih strank.

članom glede na to, kakšno vlogo in 
obveznosti imajo njihovi upravljavci v 
razmerju do svojih strank. Da se 
vlagateljem zagotovi več izbire in večja 
prožnost, lahko upravljavci organiziranih 
trgov, MTF in OTF uporabnikom 
omogočijo, da pred vstopom njihovih 
naročil v sistem (na podlagi kreditne 
sposobnosti nasprotne stranke ali drugih 
dejavnikov) opredelijo tisto vrsto toka 
naročil, s katero njihova naročila 
medsebojno vplivajo.

Or. en

Obrazložitev

Uporabniki mest trgovanja, organiziranih trgov, RM, MTF in OTF bi morali imeti prožnost, 
da določijo tisto vrsto toka naročil, s katero naj bi njihova naročila medsebojno vplivala. Na 
ta način se bodo lahko odločili za trgovanje s pokojninskimi skladi, vendar ne z 
visokofrekvenčnimi trgovalci, ali pa bodo nasprotno stranko izbrali na podlagi njene kreditne 
sposobnosti. S tem bodo lahko imela podjetja večji nadzor nad obvladovanjem tveganja in 
vrsto likvidnosti, ki so jima izpostavljeni. Stranke pa na podlagi te izbire ne bi smele 
razlikovati med nasprotnimi strankami.

Predlog spremembe 230
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12 a) V okviru opredelitve MTF in OTF 
bi morali imeti udeleženci na trgu 
možnost izbire, s katero kategorijo 
udeležencev na trgu njihova naročila 
medsebojno vplivajo, če se to opravi na 
odprt in pregleden način in brez 
diskriminacije s strani upravljavca 
platforme. Ko se uvedejo dodatni 
identifikatorji in oznake trgovanja, bi 
lahko mesta trgovanja za poenostavitev 
kot dodatno neobvezno storitev 
uporabnikom po potrebi določila 
drugačne kategorije članstva.
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Obrazložitev

Številni MTF zaenkrat uporabnikom nudijo to možnost izbire v obliki samostojne izbire ali s 
pomočjo posebno oblikovanih programov. Ker ta zakonodaja omogoča opredelitev nekaterih 
kategorij udeležencev na trgu, bi bilo treba pojasniti, da bi morali MTF in OTF strankam 
omogočati, da izberejo naročila, s katerimi ne želijo medsebojnega vplivanja, kot so podjetja, 
ki se ukvarjajo z visokofrekvenčnim trgovanjem.

Predlog spremembe 231
Astrid Lulling

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
bi bilo treba obravnavati kot 
sistematičnega internalizatorja, razen če 
se posli izvršujejo občasno, priložnostno 
in neredno zunaj organiziranih trgov, 
MTF in OTF. Sistematične internalizatorje 
bi bilo treba opredeliti kot investicijska 
podjetja, ki organizirano, pogosto in 
sistematično poslujejo za svoj račun z 
izvrševanjem naročil strank zunaj 
organiziranega trga, MTF ali OTF. Za 
zagotovitev objektivne in učinkovite 
uporabe te opredelitve za investicijska 
podjetja bi moralo biti relevantno vsako 
dvostransko trgovanje, opravljeno s 
strankami, kvalitativna merila iz člena 21 
Uredbe Komisije št. 1287/2006 o izvajanju 
Direktive 2004/39/ES pa bi bilo treba 
dopolniti tudi s kvantitativnimi merili za 
določanje investicijskih podjetij, ki jih je 
treba registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko je OTF kateri 
koli sistem ali instrument, v katerem se 
srečuje več nakupnih in prodajnih interesov 
tretjih oseb, sistematičnemu 
internalizatorju ne bi smelo biti dovoljeno, 
da združuje nakupne in prodajne interese 

(13) Sistematične internalizatorje bi bilo 
treba opredeliti kot investicijska podjetja, 
ki organizirano, pogosto in sistematično 
poslujejo za svoj račun z izvrševanjem 
naročil strank zunaj organiziranega trga, 
MTF ali OTF. Za zagotovitev objektivne in 
učinkovite uporabe te opredelitve za 
investicijska podjetja bi moralo biti 
relevantno vsako dvostransko trgovanje, 
opravljeno kot rezultat izvrševanja 
naročila s strankami, kvalitativna merila iz 
člena 21 Uredbe Komisije št. 1287/2006 o 
izvajanju Direktive 2004/39/ES pa bi bilo 
treba dopolniti tudi s kvantitativnimi merili 
za določanje investicijskih podjetij, ki jih je 
treba registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko je OTF kateri 
koli sistem ali instrument, v katerem se 
srečuje več nakupnih in prodajnih interesov 
tretjih oseb, sistematičnemu 
internalizatorju ne bi smelo biti dovoljeno, 
da združuje nakupne in prodajne interese 
tretjih oseb.



AM\901763SL.doc 13/128 PE489.463v01-00

SL

tretjih oseb.

Or. en

Predlog spremembe 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
bi bilo treba obravnavati kot sistematičnega 
internalizatorja, razen če se posli izvršujejo 
občasno, priložnostno in neredno zunaj 
organiziranih trgov, MTF in OTF.
Sistematične internalizatorje bi bilo treba
opredeliti kot investicijska podjetja, ki 
organizirano, pogosto in sistematično 
poslujejo za svoj račun z izvrševanjem
naročil strank zunaj organiziranega trga, 
MTF ali OTF. Za zagotovitev objektivne 
in učinkovite uporabe te opredelitve za 
investicijska podjetja bi moralo biti 
relevantno vsako dvostransko trgovanje, 
opravljeno s strankami, kvalitativna merila 
iz člena 21 Uredbe Komisije št. 1287/2006 
o izvajanju Direktive 2004/39/ES pa bi bilo 
treba dopolniti tudi s kvantitativnimi merili 
za določanje investicijskih podjetij, ki jih je 
treba registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko je OTF kateri 
koli sistem ali instrument, v katerem se 
srečuje več nakupnih in prodajnih 
interesov tretjih oseb, sistematičnemu 
internalizatorju ne bi smelo biti dovoljeno, 
da združuje nakupne in prodajne interese 
tretjih oseb.

(13) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
bi bilo treba obravnavati kot sistematičnega 
internalizatorja, razen če se posli izvršujejo
na zunajborzni podlagi. Zunajborzno 
trgovanje se nanaša na občasno, 
priložnostno in neredno dvostransko 
trgovanje zunaj organiziranih trgov s 
primernimi nasprotnimi strankami in v 
obsegu nad standardnim tržnim obsegom.
Sistematične internalizatorje bi bilo treba 
opredeliti kot investicijska podjetja, ki 
organizirano, pogosto in sistematično 
poslujejo za svoj račun pri izvrševanju
naročil strank zunaj organiziranega trga ali 
MTF. Za zagotovitev objektivne in 
učinkovite uporabe te opredelitve za 
investicijska podjetja bi moralo biti 
relevantno vsako dvostransko trgovanje, 
opravljeno s strankami, kvalitativna merila 
iz člena 21 Uredbe Komisije št. 1287/2006 
o izvajanju Direktive 2004/39/ES pa bi bilo 
treba dopolniti tudi s kvantitativnimi merili 
za določanje investicijskih podjetij, ki jih je 
treba registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Sistematičnemu 
internalizatorju ne bi smelo biti dovoljeno, 
da združuje nakupne in prodajne interese 
tretjih oseb

Or. en
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Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da se za vse platforme trgovanja, ki jih upravljajo upravljavci trga ali 
investicijska podjetja, uporabljajo ustrezna pravila trga. Da se odpravijo sedanje regulativne 
luknje, je treba jasno opredeliti zunajborzno trgovanje. Za izpopolnitev so vključene tudi 
druge pomembne značilnosti zunajborznega trgovanja, in sicer primerne nasprotne stranke in 
standardni tržni obseg. Navedba nasprotnih strank, ki so trgovci na debelo, (ni opredelitve v 
direktivi o trgih finančnih instrumentov in ni natančna) se spremeni v navedbo primernih 
nasprotnih strank (opredelitev je v omenjeni direktivi in je natančna).

Predlog spremembe 233
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
bi bilo treba obravnavati kot sistematičnega 
internalizatorja, razen če se posli izvršujejo
občasno, priložnostno in neredno zunaj 
organiziranih trgov, MTF in OTF.
Sistematične internalizatorje bi bilo treba 
opredeliti kot investicijska podjetja, ki 
organizirano, pogosto in sistematično 
poslujejo za svoj račun z izvrševanjem 
naročil strank zunaj organiziranega trga, 
MTF ali OTF. Za zagotovitev objektivne 
in učinkovite uporabe te opredelitve za 
investicijska podjetja bi moralo biti 
relevantno vsako dvostransko trgovanje, 
opravljeno s strankami, kvalitativna merila 
iz člena 21 Uredbe Komisije št. 1287/2006 
o izvajanju Direktive 2004/39/ES pa bi bilo 
treba dopolniti tudi s kvantitativnimi merili 
za določanje investicijskih podjetij, ki jih je 
treba registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko je OTF kateri 
koli sistem ali instrument, v katerem se 
srečuje več nakupnih in prodajnih 
interesov tretjih oseb, sistematičnemu 
internalizatorju ne bi smelo biti dovoljeno, 
da združuje nakupne in prodajne interese 
tretjih oseb.

(13) Investicijsko podjetje, ki izvršuje
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
bi bilo treba obravnavati kot sistematičnega 
internalizatorja, razen če se posli izvršujejo
na zunajborzni podlagi. Sistematične 
internalizatorje bi bilo treba opredeliti kot 
investicijska podjetja, ki organizirano, 
pogosto in sistematično poslujejo za svoj 
račun z izvrševanjem naročil strank zunaj 
organiziranega trga ali MTF. Za 
zagotovitev objektivne in učinkovite 
uporabe te opredelitve za investicijska 
podjetja bi moralo biti relevantno vsako 
dvostransko trgovanje, opravljeno s 
strankami, kvalitativna merila iz člena 21 
Uredbe Komisije št. 1287/2006 o izvajanju 
Direktive 2004/39/ES pa bi bilo treba 
dopolniti tudi s kvantitativnimi merili za 
določanje investicijskih podjetij, ki jih je 
treba registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Sistematičnemu 
internalizatorju ne bi smelo biti dovoljeno, 
da združuje nakupne in prodajne interese 
tretjih oseb
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Predlog spremembe 234
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
bi bilo treba obravnavati kot sistematičnega 
internalizatorja, razen če se posli izvršujejo 
občasno, priložnostno in neredno zunaj 
organiziranih trgov, MTF in OTF.
Sistematične internalizatorje bi bilo treba 
opredeliti kot investicijska podjetja, ki 
organizirano, pogosto in sistematično 
poslujejo za svoj račun z izvrševanjem
naročil strank zunaj organiziranega trga, 
MTF ali OTF. Za zagotovitev objektivne 
in učinkovite uporabe te opredelitve za 
investicijska podjetja bi moralo biti 
relevantno vsako dvostransko trgovanje, 
opravljeno s strankami, kvalitativna merila 
iz člena 21 Uredbe Komisije št. 1287/2006 
o izvajanju Direktive 2004/39/ES pa bi bilo 
treba dopolniti tudi s kvantitativnimi merili 
za določanje investicijskih podjetij, ki jih je 
treba registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko je OTF kateri 
koli sistem ali instrument, v katerem se 
srečuje več nakupnih in prodajnih 
interesov tretjih oseb, sistematičnemu 
internalizatorju ne bi smelo biti dovoljeno, 
da združuje nakupne in prodajne interese 
tretjih oseb.

(13) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
bi bilo treba obravnavati kot sistematičnega 
internalizatorja, razen če se posli izvršujejo
na zunajborzni podlagi, pri čemer se 
trgovanje nanaša na občasno, priložnostno 
in neredno dvostransko trgovanje s 
primernimi nasprotnimi strankami zunaj 
organiziranih trgov in MTF ter v obsegu 
nad standardnim tržnim obsegom.
Sistematične internalizatorje bi bilo treba 
opredeliti kot investicijska podjetja, ki 
organizirano, pogosto in sistematično 
poslujejo za svoj račun pri izvrševanju
naročil strank zunaj organiziranega trga ali 
MTF. Za zagotovitev objektivne in 
učinkovite uporabe te opredelitve za 
investicijska podjetja bi moralo biti 
relevantno vsako dvostransko trgovanje, 
opravljeno s strankami, kvalitativna merila 
iz člena 21 Uredbe Komisije št. 1287/2006 
o izvajanju Direktive 2004/39/ES pa bi bilo 
treba dopolniti tudi s kvantitativnimi merili 
za določanje investicijskih podjetij, ki jih je 
treba registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Sistematičnemu 
internalizatorju ne bi smelo biti dovoljeno, 
da združuje nakupne in prodajne interese 
tretjih oseb

Or. en

Obrazložitev

Zunajborzna kategorija se črta, saj bi morala za vse platforme trgovanja, ki jih upravljajo 
upravljavci trga ali investicijska podjetja, veljati ustrezna pravila trga (tj. preglednost, 
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nediskrecijsko izvrševanje, nediskriminatorni dostop in popoln nadzor trga).

Predlog spremembe 235
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
bi bilo treba obravnavati kot sistematičnega 
internalizatorja, razen če se posli izvršujejo 
občasno, priložnostno in neredno zunaj 
organiziranih trgov, MTF in OTF.
Sistematične internalizatorje bi bilo treba 
opredeliti kot investicijska podjetja, ki 
organizirano, pogosto in sistematično 
poslujejo za svoj račun z izvrševanjem 
naročil strank zunaj organiziranega trga, 
MTF ali OTF. Za zagotovitev objektivne in 
učinkovite uporabe te opredelitve za 
investicijska podjetja bi moralo biti 
relevantno vsako dvostransko trgovanje, 
opravljeno s strankami, kvalitativna merila 
iz člena 21 Uredbe Komisije št. 1287/2006 
o izvajanju Direktive 2004/39/ES pa bi bilo 
treba dopolniti tudi s kvantitativnimi merili 
za določanje investicijskih podjetij, ki jih je 
treba registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko je OTF kateri 
koli sistem ali instrument, v katerem se 
srečuje več nakupnih in prodajnih interesov 
tretjih oseb, sistematičnemu 
internalizatorju ne bi smelo biti dovoljeno, 
da združuje nakupne in prodajne interese 
tretjih oseb.

(13) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
bi bilo treba obravnavati kot sistematičnega 
internalizatorja, razen če se posli izvršujejo 
občasno, priložnostno in neredno zunaj 
organiziranih trgov, MTF in OTF.
Sistematične internalizatorje bi bilo treba 
opredeliti kot investicijska podjetja, ki 
organizirano, pogosto in sistematično 
poslujejo za svoj račun z izvrševanjem 
naročil strank zunaj organiziranega trga, 
MTF ali OTF. Za zagotovitev objektivne in 
učinkovite uporabe te opredelitve za 
investicijska podjetja bi moralo biti 
relevantno vsako dvostransko trgovanje, 
opravljeno s strankami, kvalitativna merila 
iz člena 21 Uredbe Komisije št. 1287/2006 
o izvajanju Direktive 2004/39/ES pa bi bilo 
treba dopolniti tudi s kvantitativnimi merili 
za določanje investicijskih podjetij, ki jih je 
treba registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko so mesta 
trgovanja sistemi, v katerih se srečuje več 
nakupnih in prodajnih interesov tretjih 
oseb, sistematičnemu internalizatorju ne bi 
smelo biti dovoljeno, da funkcionalno na 
enak način združuje nakupne in prodajne 
interese tretjih oseb kot mesto trgovanja.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev, da bo vsako morebitno prihodnje organizirano večstransko trgovanje, ki bo 
podobno oziroma funkcionalno podobno mestu trgovanja, kot tako tudi regulirano, bi morala 
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biti direktiva oziroma uredba o trgih finančnih instrumentov oblikovana tako, da bo v 
prihodnje primerna.

Predlog spremembe 236
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
bi bilo treba obravnavati kot sistematičnega 
internalizatorja, razen če se posli izvršujejo 
občasno, priložnostno in neredno zunaj 
organiziranih trgov, MTF in OTF.
Sistematične internalizatorje bi bilo treba 
opredeliti kot investicijska podjetja, ki 
organizirano, pogosto in sistematično 
poslujejo za svoj račun z izvrševanjem 
naročil strank zunaj organiziranega trga, 
MTF ali OTF. Za zagotovitev objektivne in 
učinkovite uporabe te opredelitve za 
investicijska podjetja bi moralo biti 
relevantno vsako dvostransko trgovanje, 
opravljeno s strankami, kvalitativna merila 
iz člena 21 Uredbe Komisije št. 1287/2006 
o izvajanju Direktive 2004/39/ES pa bi bilo 
treba dopolniti tudi s kvantitativnimi merili 
za določanje investicijskih podjetij, ki jih je 
treba registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko je OTF kateri 
koli sistem ali instrument, v katerem se 
srečuje več nakupnih in prodajnih interesov 
tretjih oseb, sistematičnemu 
internalizatorju ne bi smelo biti dovoljeno, 
da združuje nakupne in prodajne interese 
tretjih oseb.

(13) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
bi bilo treba obravnavati kot sistematičnega 
internalizatorja ali v nekaterih okoliščinah 
OTF, razen če se posli izvršujejo občasno, 
priložnostno in neredno zunaj 
organiziranih trgov, MTF in OTF.
Sistematične internalizatorje bi bilo treba 
opredeliti kot investicijska podjetja, ki 
organizirano, pogosto in sistematično 
poslujejo za svoj račun z izvrševanjem 
naročil strank zunaj organiziranega trga, 
MTF ali OTF. Za zagotovitev objektivne in 
učinkovite uporabe te opredelitve za 
investicijska podjetja bi moralo biti 
relevantno vsako dvostransko trgovanje, 
opravljeno s strankami, kvalitativna merila 
iz člena 21 Uredbe Komisije št. 1287/2006 
o izvajanju Direktive 2004/39/ES pa bi bilo 
treba dopolniti tudi s kvantitativnimi merili 
za določanje investicijskih podjetij, ki jih je 
treba registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko je OTF kateri 
koli sistem ali instrument, v katerem se 
srečuje več nakupnih in prodajnih interesov 
tretjih oseb, sistematičnemu 
internalizatorju ne bi smelo biti dovoljeno, 
da združuje nakupne in prodajne interese 
tretjih oseb.

Or. en
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Predlog spremembe 237
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
bi bilo treba obravnavati kot sistematičnega 
internalizatorja, razen če se posli izvršujejo 
občasno, priložnostno in neredno zunaj 
organiziranih trgov, MTF in OTF.
Sistematične internalizatorje bi bilo treba 
opredeliti kot investicijska podjetja, ki 
organizirano, pogosto in sistematično 
poslujejo za svoj račun z izvrševanjem 
naročil strank zunaj organiziranega trga, 
MTF ali OTF. Za zagotovitev objektivne in 
učinkovite uporabe te opredelitve za 
investicijska podjetja bi moralo biti 
relevantno vsako dvostransko trgovanje, 
opravljeno s strankami, kvalitativna merila 
iz člena 21 Uredbe Komisije št. 1287/2006 
o izvajanju Direktive 2004/39/ES pa bi bilo 
treba dopolniti tudi s kvantitativnimi merili 
za določanje investicijskih podjetij, ki jih je 
treba registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko je OTF kateri 
koli sistem ali instrument, v katerem se 
srečuje več nakupnih in prodajnih interesov 
tretjih oseb, sistematičnemu 
internalizatorju ne bi smelo biti dovoljeno, 
da združuje nakupne in prodajne interese 
tretjih oseb.

(13) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
bi bilo treba obravnavati kot sistematičnega 
internalizatorja, razen če se posli izvršujejo 
občasno, priložnostno in neredno zunaj 
organiziranih trgov, MTF in OTF ali s 
privolitvijo stranke. Sistematične 
internalizatorje bi bilo treba opredeliti kot 
investicijska podjetja, ki organizirano, 
pogosto in sistematično poslujejo za svoj 
račun z izvrševanjem naročil strank zunaj 
organiziranega trga, MTF ali OTF. Za 
zagotovitev objektivne in učinkovite 
uporabe te opredelitve za investicijska 
podjetja bi moralo biti relevantno vsako 
dvostransko trgovanje, opravljeno s 
strankami, kvalitativna merila iz člena 21 
Uredbe Komisije št. 1287/2006 o izvajanju 
Direktive 2004/39/ES pa bi bilo treba 
dopolniti tudi s kvantitativnimi merili za 
določanje investicijskih podjetij, ki jih je 
treba registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko je OTF kateri 
koli sistem ali instrument, v katerem se 
srečuje več nakupnih in prodajnih interesov 
tretjih oseb, sistematičnemu 
internalizatorju ne bi smelo biti dovoljeno, 
da združuje nakupne in prodajne interese 
tretjih oseb.

Or. en

Predlog spremembe 238
Sharon Bowles

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Čeprav bi bilo treba sprejeti ukrepe 
za preprečevanje izvrševanja naročil 
strank v OTF v breme lastnega kapitala 
investicijskega podjetja ali upravljavca 
trga, ki upravlja OTF, obstajajo 
dejavnosti vzdrževanja trga, ki so v 
interesu strank, kot je omogočiti 
investicijskemu podjetju, da izvrši 
naročila strank, izpolni zahteve strank za 
trgovanje, doseže najboljšo izvršitev ali 
izvrši zavarovanje pred tveganji, 
povezanimi s posli strank. Za 
zagotavljanje lastnega kapitala v OTF se 
uporabljajo stroga pravila o obravnavanju 
naročil, da se preprečijo navzkrižja 
interesov, investicijsko podjetje pa bi 
moralo strankam razkriti, kako se lahko 
lastni kapital uporabi v OTF.

Or. en

Predlog spremembe 239
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Področje uporabe te direktive ne bi 
smelo zajemati oseb, ki upravljajo svoje 
lastno premoženje in podjetja ter ne 
opravljajo investicijskih storitev in/ali 
investicijskih poslov, razen poslovanja za 
svoj račun, razen če so vzdrževalci trga, 
člani ali udeleženci organiziranega trga ali 
MTF ali izvršujejo naročila strank s 
poslovanjem  za svoj račun. Osebe, ki s 
finančnimi instrumenti poslujejo za svoj 
račun kot člani ali udeleženci 
organiziranega trga ali MTF, vključno kot 
vzdrževalci trga v zvezi z izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago, 

(14) Področje uporabe te direktive ne bi 
smelo zajemati oseb, ki upravljajo svoje 
lastno premoženje in podjetja ter ne 
opravljajo investicijskih storitev in/ali 
investicijskih poslov, razen poslovanja za 
svoj račun, razen če so vzdrževalci trga, 
člani ali udeleženci organiziranega trga ali 
MTF ali izvršujejo naročila strank s 
poslovanjem  za svoj račun. Osebe, ki s 
finančnimi instrumenti poslujejo za svoj 
račun kot člani ali udeleženci 
organiziranega trga ali MTF, vključno kot 
vzdrževalci trga v zvezi z izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago, 



PE489.463v01-00 20/128 AM\901763SL.doc

SL

emisijskimi kuponi ali njihovimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti, in je to 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti, ki na ravni skupine ne pomeni 
opravljanja investicijskih storitev v smislu 
te direktive ali bančnih storitev v smislu 
Direktive 2006/48/ES, bi morale biti 
izjemoma izvzete iz področja uporabe te 
direktive. Tehnična merila za določitev, 
kdaj je dejavnost pomožna dejavnost k taki 
glavni dejavnosti, bi bilo treba pojasniti v 
delegiranih aktih. Poslovanje za svoj račun 
z izvrševanjem naročil strank bi moralo 
vključevati podjetja, ki izvršujejo naročila 
različnih strank s hkratnim nakupom in 
prodajo za svoj račun (back to back 
trading); v tem primeru bi bilo treba šteti, 
da podjetja delujejo kot naročniki in bi 
zanje morale veljati določbe te direktive, 
ki zajemajo tako izvrševanje naročil za 
račun strank kot poslovanje za svoj račun. 
Izvrševanje naročil v okviru poslovanja s 
finančnimi instrumenti, ki se opravlja kot 
pomožna dejavnost med dvema osebama, 
katerih glavna dejavnost na ravni skupine 
ne pomeni opravljanja investicijskih 
storitev v smislu te direktive ali bančnih 
storitev v smislu Direktive 2006/48/ES, se 
ne bi smelo šteti za poslovanje za svoj 
račun z izvrševanjem naročil strank.

emisijskimi kuponi ali njihovimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti, in je to 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti, ki na ravni skupine ne pomeni 
opravljanja investicijskih storitev v smislu 
te direktive ali bančnih storitev v smislu 
Direktive 2006/48/ES, bi morale biti 
izjemoma izvzete iz področja uporabe te 
direktive. Tehnična merila za določitev, 
kdaj je dejavnost pomožna dejavnost k taki 
glavni dejavnosti, bi bilo treba pojasniti v 
delegiranih aktih. Izvrševanje naročil v 
okviru poslovanja s finančnimi instrumenti, 
ki se opravlja kot pomožna dejavnost med 
dvema osebama, katerih glavna dejavnost 
na ravni skupine ne pomeni opravljanja 
investicijskih storitev v smislu te direktive 
ali bančnih storitev v smislu Direktive 
2006/48/ES, se ne bi smelo šteti za 
poslovanje za svoj račun z izvrševanjem 
naročil strank.

Or. en

Obrazložitev

Posli back-to-back so bistveni del upravljanja portfeljev za stranke. Sklepajo se za lasten 
račun, vendar z enakimi lastnostmi in pogosto v enakih zneskih kot posli, ki se sklepajo s 
strankami. Ti posli so nepogrešljivi, saj je treba zagotoviti, da imajo podjetja možnost, da 
podprejo stranke iz njihove glavne dejavnosti pri zmanjšanju komercialnih tveganj.

Predlog spremembe 240
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Wolf Klinz
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Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Področje uporabe te direktive ne bi 
smelo zajemati oseb, ki upravljajo svoje 
lastno premoženje in podjetja ter ne 
opravljajo investicijskih storitev in/ali 
investicijskih poslov, razen poslovanja za 
svoj račun, razen če so vzdrževalci trga, 
člani ali udeleženci organiziranega trga ali 
MTF ali izvršujejo naročila strank s 
poslovanjem  za svoj račun. Osebe, ki s 
finančnimi instrumenti poslujejo za svoj 
račun kot člani ali udeleženci 
organiziranega trga ali MTF, vključno kot 
vzdrževalci trga v zvezi z izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago, 
emisijskimi kuponi ali njihovimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti, in je to 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti, ki na ravni skupine ne pomeni 
opravljanja investicijskih storitev v smislu 
te direktive ali bančnih storitev v smislu 
Direktive 2006/48/ES, bi morale biti 
izjemoma izvzete iz področja uporabe te 
direktive. Tehnična merila za določitev, 
kdaj je dejavnost pomožna dejavnost k taki 
glavni dejavnosti, bi bilo treba pojasniti v
delegiranih aktih. Poslovanje za svoj 
račun z izvrševanjem naročil strank bi 
moralo vključevati podjetja, ki izvršujejo 
naročila različnih strank s hkratnim 
nakupom in prodajo za svoj račun (back to 
back trading); v tem primeru bi bilo treba 
šteti, da podjetja delujejo kot naročniki in 
bi zanje morale veljati določbe te direktive, 
ki zajemajo tako izvrševanje naročil za 
račun strank kot poslovanje za svoj račun.
Izvrševanje naročil v okviru poslovanja s 
finančnimi instrumenti, ki se opravlja kot 
pomožna dejavnost med dvema osebama, 
katerih glavna dejavnost na ravni skupine 
ne pomeni opravljanja investicijskih 
storitev v smislu te direktive ali bančnih 
storitev v smislu Direktive 2006/48/ES, se 
ne bi smelo šteti za poslovanje za svoj 

(14) Področje uporabe te direktive ne bi 
smelo zajemati oseb, ki upravljajo svoje 
lastno premoženje in podjetja ter ne 
opravljajo investicijskih storitev in/ali 
investicijskih poslov, razen poslovanja za 
svoj račun, razen če so vzdrževalci trga, 
člani ali udeleženci organiziranega trga ali 
MTF ali izvršujejo naročila strank s 
poslovanjem  za svoj račun. Osebe, ki s 
finančnimi instrumenti poslujejo za svoj 
račun kot člani ali udeleženci 
organiziranega trga ali MTF, vključno kot 
vzdrževalci trga v zvezi z izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago, 
emisijskimi kuponi ali njihovimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti, in je to 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti, ki na ravni skupine ne pomeni 
opravljanja investicijskih storitev v smislu 
te direktive ali bančnih storitev v smislu 
Direktive 2006/48/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 
o začetku opravljanja in opravljanju 
dejavnosti kreditnih institucij, bi morale 
biti izjemoma izvzete iz področja uporabe 
te direktive. Tehnična merila za določitev, 
kdaj je dejavnost pomožna dejavnost k taki 
glavni dejavnosti, bi bilo treba pojasniti v
regulativnih tehničnih standardih, ob 
upoštevanju meril iz te direktive. Ta 
merila bi morala opisovati pomožni značaj 
glede na velikost in s tem povezanega 
tveganja dejavnosti v primerjavi z 
velikostjo in tveganjem glavne dejavnosti. 
Ti kriteriji bi morali tudi zagotavljati, da 
bi pomožne dejavnosti za namene iz člena 
2(1)(i) vključevale le finančne 
instrumente, uporabljene v zvezi z glavno 
dejavnostjo, ne pa za namene, ki niso 
povezani z glavno dejavnostjo. Pri 
ugotavljanju, ali se te dejavnosti 
opravljajo na pomožni podlagi, je treba 
upoštevati, da za podjetja, ki trgujejo z 
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račun z izvrševanjem naročil strank. izvedenimi finančnimi instrumenti OTC, 
velja regulativni nadzor v skladu z Uredbo 
[ ] (EMIR), da bi bilo trgovanje z 
izvedenimi finančnimi instrumenti OTC 
bolj pregledno in varno. Pri podjetjih, ki
izvršujejo naročila različnih strank s 
hkratnim nakupom in prodajo za svoj račun
(back to back trading) bi bilo treba šteti, da
ta podjetja delujejo kot naročniki in bi 
zanje morale veljati določbe te direktive, ki 
zajemajo tako izvrševanje naročil za račun 
strank kot poslovanje za svoj račun.
Izvrševanje naročil v okviru poslovanja s 
finančnimi instrumenti, ki se opravlja kot 
pomožna dejavnost med dvema osebama, 
katerih glavna dejavnost na ravni skupine 
ne pomeni opravljanja investicijskih 
storitev v smislu te direktive ali bančnih 
storitev v smislu Direktive 2006/48/ES, se 
ne bi smelo šteti za poslovanje za svoj 
račun z izvrševanjem naročil strank.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se zagotovi ustrezno in sorazmerno obravnavanje pomožnih 
dejavnosti v direktivi o trgih finančnih instrumentov s poudarkom na velikosti in s tem 
povezanem tveganju dejavnosti v primerjavi z velikostjo in tveganjem glavne dejavnosti.

Predlog spremembe 241
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Področje uporabe te direktive ne bi 
smelo zajemati oseb, ki upravljajo svoje 
lastno premoženje in podjetja ter ne 
opravljajo investicijskih storitev in/ali 
investicijskih poslov, razen poslovanja za 
svoj račun, razen če so vzdrževalci trga, 
člani ali udeleženci organiziranega trga ali 

(14) Področje uporabe te direktive ne bi 
smelo zajemati oseb, ki upravljajo svoje 
lastno premoženje in podjetja ter ne 
opravljajo investicijskih storitev in/ali 
investicijskih poslov, razen poslovanja za 
svoj račun, razen če so vzdrževalci trga, 
člani ali udeleženci organiziranega trga ali 
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MTF ali izvršujejo naročila strank s 
poslovanjem za svoj račun. Osebe, ki s 
finančnimi instrumenti poslujejo za svoj 
račun kot člani ali udeleženci 
organiziranega trga ali MTF, vključno kot 
vzdrževalci trga v zvezi z izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago, 
emisijskimi kuponi ali njihovimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti, in je to 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti, ki na ravni skupine ne pomeni 
opravljanja investicijskih storitev v smislu 
te direktive ali bančnih storitev v smislu 
Direktive 2006/48/ES, bi morale biti 
izjemoma izvzete iz področja uporabe te 
direktive. Tehnična merila za določitev, 
kdaj je dejavnost pomožna dejavnost k taki 
glavni dejavnosti, bi bilo treba pojasniti v 
delegiranih aktih. Poslovanje za svoj račun 
z izvrševanjem naročil strank bi moralo 
vključevati podjetja, ki izvršujejo naročila 
različnih strank s hkratnim nakupom in 
prodajo za svoj račun (back to back 
trading); v tem primeru bi bilo treba šteti, 
da podjetja delujejo kot naročniki in bi 
zanje morale veljati določbe te direktive, ki 
zajemajo tako izvrševanje naročil za račun 
strank kot poslovanje za svoj račun.
Izvrševanje naročil v okviru poslovanja s 
finančnimi instrumenti, ki se opravlja kot 
pomožna dejavnost med dvema osebama, 
katerih glavna dejavnost na ravni skupine 
ne pomeni opravljanja investicijskih 
storitev v smislu te direktive ali bančnih 
storitev v smislu Direktive 2006/48/ES, se 
ne bi smelo šteti za poslovanje za svoj 
račun z izvrševanjem naročil strank.

MTF ali se ukvarjajo z algoritemskim 
trgovanjem ali izvršujejo naročila strank s 
poslovanjem za svoj račun. Osebe, ki s 
finančnimi instrumenti poslujejo za svoj 
račun kot člani ali udeleženci 
organiziranega trga ali MTF, vključno kot 
vzdrževalci trga v zvezi z izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago, 
emisijskimi kuponi ali njihovimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti, in je to 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti, ki na ravni skupine ne pomeni 
opravljanja investicijskih storitev v smislu 
te direktive ali bančnih storitev v smislu 
Direktive 2006/48/ES, bi morale biti 
izjemoma izvzete iz področja uporabe te 
direktive. Tehnična merila za določitev, 
kdaj je dejavnost pomožna dejavnost k taki 
glavni dejavnosti, bi bilo treba pojasniti v 
delegiranih aktih. Poslovanje za svoj račun 
z izvrševanjem naročil strank bi moralo 
vključevati podjetja, ki izvršujejo naročila 
različnih strank s hkratnim nakupom in 
prodajo za svoj račun (back to back 
trading); v tem primeru bi bilo treba šteti, 
da podjetja delujejo kot naročniki in bi 
zanje morale veljati določbe te direktive, ki 
zajemajo tako izvrševanje naročil za račun 
strank kot poslovanje za svoj račun.
Izvrševanje naročil v okviru poslovanja s 
finančnimi instrumenti, ki se opravlja kot 
pomožna dejavnost med dvema osebama, 
katerih glavna dejavnost na ravni skupine 
ne pomeni opravljanja investicijskih 
storitev v smislu te direktive ali bančnih 
storitev v smislu Direktive 2006/48/ES, se 
ne bi smelo šteti za poslovanje za svoj 
račun z izvrševanjem naročil strank.

Or. en

Obrazložitev

Visokofrekvenčni trgovalci ne bi smeli biti izvzeti iz zahtev iz direktive o trgih finančnih 
instrumentov.
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Predlog spremembe 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zavarovalnice, dejavnosti katerih 
ustrezno spremljajo pristojni organi za 
nadzor skrbnega in varnega poslovanja in 
za katere velja Direktiva 2009/138/ES 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. 
novembra 2009 o začetku opravljanja in 
opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II) , je treba 
izključiti.

(16) Zavarovalnice, dejavnosti katerih 
ustrezno spremljajo pristojni organi za 
nadzor skrbnega in varnega poslovanja in 
za katere velja Direktiva 2009/138/ES 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. 
novembra 2009 o začetku opravljanja in 
opravljanju dejavnosti zavarovanja in 
pozavarovanja (Solventnost II) , je treba 
izključiti, razen pri uporabi člena 1(4).

Or. en

Obrazložitev

Ta izjema se zahteva, da se zagotovi učinkovitost člena 1(4) pri uporabi zadevnih delov 
direktive o trgih finančnih instrumentov, ki se nanašajo na poslovanje, za na zavarovanju 
temelječe investicije.

Predlog spremembe 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Strankam se naložbe pogosto 
prodajajo v obliki zavarovalnih pogodb 
kot druge možnosti ali zamenjave za 
finančne instrumente, ki jih ureja ta 
direktiva. Za dosledno varstvo 
neprofesionalnih strank je pomembno, da 
se za naložbe na podlagi zavarovalnih 
pogodb uporabljajo enaki standardi 
poslovanja, zlasti tisti, ki se nanašajo na 
upravljanje navzkrižij interesov, 
omejevanje spodbud ter pravila o 
zagotavljanju ustreznosti svetovanja ali 
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primernosti prodaje brez svetovanja. Zato 
bi se morale zahteve v zvezi z varstvom 
vlagateljev in navzkrižjem interesov iz te 
direktive uporabljati tudi za naložbe v 
obliki zavarovalnih pogodb. Ker lahko 
imajo naložbe, ki vključujejo zavarovanje, 
posebne lastnosti, ki se razlikujejo od 
drugih finančnih instrumentov (taki 
naložbeni produkti lahko na primer 
vključujejo element življenjskega 
zavarovanja in jih je morda treba zato 
prilagoditi stranki), ta direktiva določa 
medsebojno sodelovanje med organoma 
ESMA in EIOPA, da zagotovita čim večjo 
skladnost standardov poslovanja za 
maloprodajne naložbene produkte v obliki 
zavarovanja, za katere se uporablja ta 
direktiva, ali po potrebi vse morebitne 
določbe na ravni 2.

Or. en

Obrazložitev

Ker so naložbe na podlagi zavarovanja podobne finančnim instrumentom iz direktive o trgih 
finančnih instrumentov, bi zanje morale veljati enake zahteve glede poslovanja.

Predlog spremembe 244
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Iz področja uporabe te direktive je 
treba izključiti centralne banke in druga 
telesa, ki opravljajo podobne funkcije, ter 
javna telesa, ki so zadolžena za 
upravljanje javnega dolga ali ki 
posredujejo pri upravljanju javnega 
dolga, kar zajema tudi njegovo 
investiranje, razen teles, ki so delno ali v 
celoti v državni lasti in katerih vloga je 
komercialna ali povezana s pridobivanjem 
deležev.

črtano



PE489.463v01-00 26/128 AM\901763SL.doc

SL
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Predlog spremembe 245
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Iz področja uporabe te direktive je 
treba izključiti centralne banke in druga 
telesa, ki opravljajo podobne funkcije, ter 
javna telesa, ki so zadolžena za upravljanje 
javnega dolga ali ki posredujejo pri 
upravljanju javnega dolga, kar zajema tudi 
njegovo investiranje, razen teles, ki so 
delno ali v celoti v državni lasti in katerih 
vloga je komercialna ali povezana s 
pridobivanjem deležev.

(20) Iz področja uporabe te direktive je 
treba izključiti centralne banke in druga 
telesa, ki opravljajo podobne funkcije, ter 
javna telesa, ki so zadolžena za upravljanje 
javnega dolga ali ki posredujejo pri 
upravljanju javnega dolga, kar zajema tudi 
njegovo investiranje, razen teles, ki so 
delno ali v celoti v državni lasti in katerih 
vloga je komercialna ali povezana s 
pridobivanjem deležev. Vendar noben 
javni subjekt ne bi smel biti oproščen 
poročanja o poslih pristojnim organom.

Or. en

Obrazložitev

Če v področje uporabe te zakonodaje ni mogoče vključiti centralnih bank itd., bi morali ti 
subjekti vsaj poročati o poslih organom za nadzor finančnega trga.

Predlog spremembe 246
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se pojasnijo izjeme, ki veljajo za 
Evropski sistem centralnih bank, druge 
nacionalne organe, ki opravljajo podobne 
funkcije, ter organe, ki posredujejo pri 
upravljanju javnega dolga, je ustrezno, da 
se te izjeme omejijo na organe in 
institucije, ki opravljajo svoje naloge v 

črtano
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skladu s pravom ene od držav članic ali v 
skladu z zakonodajo Unije, ter na 
mednarodne organe, katerih članica je 
ena ali več držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 247
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Da se pojasnijo izjeme, ki veljajo za 
Evropski sistem centralnih bank, druge 
nacionalne organe, ki opravljajo podobne 
funkcije, ter organe, ki posredujejo pri 
upravljanju javnega dolga, je ustrezno, da 
se te izjeme omejijo na organe in 
institucije, ki opravljajo svoje naloge v 
skladu s pravom ene od držav članic ali v 
skladu z zakonodajo Unije, ter na 
mednarodne organe, katerih članica je ena 
ali več držav članic.

(21) Da se pojasnijo izjeme, ki veljajo za 
Evropski sistem centralnih bank, druge 
nacionalne organe, ki opravljajo podobne 
funkcije, ter organe, ki posredujejo pri 
upravljanju javnega dolga, je ustrezno, da 
se te izjeme omejijo na organe in 
institucije, ki opravljajo svoje naloge v 
skladu s pravom ene od držav članic ali v 
skladu z zakonodajo Unije, ter na 
mednarodne organe, katerih članica je ena 
ali več držav članic. Vendar noben javni 
subjekt ne bi smel biti oproščen poročanja 
o poslih pristojnim organom.

Or. en

Obrazložitev

Če v področje uporabe te zakonodaje ni mogoče vključiti centralnih bank itd., bi morali ti 
subjekti vsaj poročati o poslih organom za nadzor finančnega trga.

Predlog spremembe 248
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Za dobro delovanje notranjega trga 
za električno energijo in zemeljski plin ter 
izvajanje nalog upravljavcev prenosnih 
omrežij iz direktive 2009/72/ES, direktive 
2009/73/ES, uredbe (ES) št. 714/2009, 
uredbe (ES) št. 715/2009 ali omrežij ali 
smernic, sprejetih v skladu s temi 
uredbami, morajo biti upravljavci 
prenosnih omrežij in njihovi izvajalci 
storitev izvzeti pri izdaji pravic do prenosa 
v obliki pravic do fizičnega prenosa ali 
pravic do finančnega prenosa in pri 
zagotavljanju platforme za sekundarno 
trgovanje. Da bi omogočili učinkovito 
trgovanje s pravicami do prenosa, je poleg 
tega treba izvzeti vsako osebo v primeru 
kupovanja ali prodaje teh pravic do 
prenosa.

Or. en

Obrazložitev

Trgovanje s pravicami do prenosa (pravice do fizičnega prenosa – PTR ali pravice do 
finančnega prenosa – FTR) zaradi svoje funkcije varovanja pred tveganjem pomembno 
prispeva k učinkovitemu delovanju notranjega energetskega trga. Njihova morebitna 
razvrstitev med finančne instrumente bi utegnila povzročiti, da bi tržni akterji opustili 
trgovanje s pravicami do prenosa, ker bi menili, da so zahteve iz direktive o trgih finančnih 
instrumentov preveč obremenjujoče. Zato je potrebna izrecna določba o izvzetju teh 
instrumentov.

Predlog spremembe 249
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Direktiva 2007/44/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 
2007 o spremembah Direktive 

(32) Direktiva 2007/44/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 
2007 o spremembah Direktive 
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Sveta 92/49/EGS in 
direktiv 2002/83/ES, 2004/39/ES, 
2005/68/ES in 2006/48/ES glede 
postopkovnih pravil in ocenjevalnih meril 
za skrbno oceno pri pridobitvah in zvišanju 
deležev v finančnem sektorju določa 
podrobna pravila za skrbno oceno 
predlaganih pridobitev v investicijskem 
podjetju ter postopek njihove uporabe. Da 
se zagotovi pravna varnost, jasnost in 
predvidljivost ocenjevalnega postopka ter 
njegovih rezultatov, je ustrezno potrditi 
merila in postopek skrbne ocene iz 
direktive 2007/44/ES. Zlasti bi morali 
pristojni organi oceniti ustreznost
predlaganega pridobitelja in finančno 
trdnost predlagane pridobitve ob 
upoštevanju vseh naslednjih meril: ugled 
predlaganega pridobitelja; ugled in 
izkušnje vseh, ki bodo vodili poslovanje 
investicijskega podjetja; finančna trdnost 
predlaganega pridobitelja; ali bo 
investicijsko podjetje lahko izpolnilo 
zahteve v zvezi s skrbno oceno na podlagi 
te in drugih direktiv, zlasti direktive 
2002/87/ES in direktive 2006/49/ES; ali 
obstajajo razlogi za utemeljen sum, da gre 
ali je šlo za pranje denarja ali financiranje 
terorizma v smislu člena 1 Direktive 
2005/60/ES ali za poskus teh dejanj in da 
bi predlagana pridobitev lahko povečala 
tveganje, da se bodo take dejavnosti 
izvajale.

Sveta 92/49/EGS in 
direktiv 2002/83/ES, 2004/39/ES, 
2005/68/ES in 2006/48/ES glede 
postopkovnih pravil in ocenjevalnih meril 
za skrbno oceno pri pridobitvah in zvišanju 
deležev v finančnem sektorju določa 
podrobna pravila za skrbno oceno
predlaganih pridobitev v investicijskem 
podjetju ter postopek njihove uporabe. Da 
se zagotovi pravna varnost, jasnost in 
predvidljivost ocenjevalnega postopka ter 
njegovih rezultatov, je ustrezno potrditi 
merila in postopek skrbne ocene iz 
direktive 2007/44/ES. Zlasti bi morali 
pristojni organi oceniti ustreznost 
predlaganega pridobitelja in finančno 
trdnost predlagane pridobitve ob 
upoštevanju vseh naslednjih meril: ugled 
predlaganega pridobitelja; ugled in 
izkušnje vseh, ki bodo vodili poslovanje 
investicijskega podjetja; finančna trdnost 
predlaganega pridobitelja; ali bo 
investicijsko podjetje lahko izpolnilo 
zahteve v zvezi s skrbno oceno na podlagi 
te in drugih direktiv, zlasti direktive 
2002/87/ES in direktive 2006/49/ES; ali bo 
pridobitev povzročila navzkrižja interesov; 
ali obstajajo razlogi za utemeljen sum, da 
gre ali je šlo za pranje denarja ali 
financiranje terorizma v smislu člena 1 
Direktive 2005/60/ES ali za poskus teh 
dejanj in da bi predlagana pridobitev lahko 
povečala tveganje, da se bodo take 
dejavnosti izvajale.

Or. en

Predlog spremembe 250
Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Treba je okrepiti vlogo uprav (38) Treba je okrepiti vlogo uprav 
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investicijskih podjetij pri zagotavljanju 
zdravega in skrbnega upravljanja podjetij 
ter spodbujanju celovitosti trga in interesov 
vlagateljev. Uprava investicijskega 
podjetja mora vedno nameniti dovolj časa 
in imeti ustrezno znanje, spretnosti in 
izkušnje, da lahko razume dejavnost 
investicijskega podjetja in njegovo 
izpostavljenost glavnim tveganjem. Da se 
prepreči skupinsko razmišljanje in 
spodbudi kritično razmišljanje, mora biti 
sestava uprav investicijskih podjetij dovolj 
različna, kar zadeva starost, spol, poreklo, 
izobrazbo in strokovne izkušnje, da 
predstavlja različna mnenja in izkušnje. 
Zaradi ustreznega upoštevanja 
demografskih razmer je še posebej 
pomembna uravnotežena zastopanost 
spolov.

investicijskih podjetij pri zagotavljanju 
zdravega in skrbnega upravljanja podjetij 
ter spodbujanju celovitosti trga in interesov 
vlagateljev. Uprava investicijskega 
podjetja mora vedno nameniti dovolj časa 
in imeti ustrezno znanje, spretnosti in 
izkušnje, da lahko razume dejavnost 
investicijskega podjetja in njegovo 
izpostavljenost glavnim tveganjem. Države 
članice bi morale sprejeti ustrezno 
zakonodajo, ki bi zagotovila odgovornost 
članov uprave v primeru resnih kršitev pri 
upravljanju.

Or. en

Obrazložitev

V primeru resnih kršitev pri upravljanju je treba člane uprave privesti pred sodišče.

Predlog spremembe 251
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Treba je okrepiti vlogo uprav 
investicijskih podjetij pri zagotavljanju 
zdravega in skrbnega upravljanja podjetij 
ter spodbujanju celovitosti trga in interesov 
vlagateljev. Uprava investicijskega 
podjetja mora vedno nameniti dovolj časa 
in imeti ustrezno znanje, spretnosti in 
izkušnje, da lahko razume dejavnost 
investicijskega podjetja in njegovo 
izpostavljenost glavnim tveganjem. Da se 
prepreči skupinsko razmišljanje in 
spodbudi kritično razmišljanje, mora biti 

(38) Treba je okrepiti vlogo uprav 
investicijskih podjetij pri zagotavljanju 
zdravega in skrbnega upravljanja podjetij 
ter spodbujanju celovitosti trga in interesov 
vlagateljev. Uprava investicijskega 
podjetja mora vedno nameniti dovolj časa 
in imeti ustrezno znanje, spretnosti in 
izkušnje, da lahko razume dejavnost 
investicijskega podjetja in njegovo 
izpostavljenost glavnim tveganjem. Da se 
prepreči skupinsko razmišljanje in 
spodbudi kritično razmišljanje, mora biti 
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sestava uprav investicijskih podjetij dovolj 
različna, kar zadeva starost, spol, poreklo, 
izobrazbo in strokovne izkušnje, da 
predstavlja različna mnenja in izkušnje. 
Zaradi ustreznega upoštevanja 
demografskih razmer je še posebej 
pomembna uravnotežena zastopanost 
spolov.

sestava uprav investicijskih podjetij dovolj 
različna, kar zadeva starost, spol, poreklo, 
izobrazbo in strokovne izkušnje, da 
predstavlja različna mnenja in izkušnje. 
Zaradi ustreznega upoštevanja 
demografskih razmer je še posebej 
pomembna uravnotežena zastopanost 
spolov. Poleg tega bi morale države 
članice sprejeti ustrezno zakonodajo, ki bi 
zagotovila odgovornost članov uprave v 
primeru resnih kršitev pri upravljanju.

Or. en

Predlog spremembe 252
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Treba je okrepiti vlogo uprav 
investicijskih podjetij pri zagotavljanju 
zdravega in skrbnega upravljanja podjetij 
ter spodbujanju celovitosti trga in interesov 
vlagateljev. Uprava investicijskega 
podjetja mora vedno nameniti dovolj časa 
in imeti ustrezno znanje, spretnosti in 
izkušnje, da lahko razume dejavnost 
investicijskega podjetja in njegovo 
izpostavljenost glavnim tveganjem. Da se 
prepreči skupinsko razmišljanje in 
spodbudi kritično razmišljanje, mora biti 
sestava uprav investicijskih podjetij dovolj 
različna, kar zadeva starost, spol, poreklo, 
izobrazbo in strokovne izkušnje, da 
predstavlja različna mnenja in izkušnje. 
Zaradi ustreznega upoštevanja 
demografskih razmer je še posebej 
pomembna uravnotežena zastopanost 
spolov.

(38) Treba je okrepiti vlogo uprav 
investicijskih podjetij pri zagotavljanju 
zdravega in skrbnega upravljanja podjetij 
ter spodbujanju celovitosti trga in interesov 
vlagateljev. Uprava investicijskega 
podjetja mora vedno nameniti dovolj časa 
in imeti ustrezno znanje, spretnosti in 
izkušnje, da lahko razume dejavnost 
investicijskega podjetja in njegovo 
izpostavljenost glavnim tveganjem. Da se 
prepreči skupinsko razmišljanje in 
spodbudi kritično razmišljanje, mora biti 
sestava uprav investicijskih podjetij dovolj 
različna, kar zadeva starost, spol, poreklo, 
izobrazbo in strokovne izkušnje, da 
predstavlja različna mnenja in izkušnje. 
Zaradi ustreznega upoštevanja 
demografskih razmer je še posebej 
pomembna uravnotežena zastopanost 
spolov. Zastopanost zaposlenih v upravi bi 
bilo treba med drugim obravnavati kot 
pozitiven način krepitve raznolikosti, saj 
prinaša dodatno ključno perspektivo in 
pravo poznavanje notranjega delovanja 
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institucij.

Or. en

Predlog spremembe 253
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38a) Za popolnoma skladen pristop h 
korporativnemu upravljanju v vseh 
finančnih subjektih v EU bi morale biti 
določbe o korporativnem upravljanju v tej 
direktivi enake, kot so v direktivi ...[CRD 
IV], ter sorazmerne velikosti zadevnega 
subjekta. 

Or. en

Predlog spremembe 254
Gay Mitchell

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Da bi imela uprava dejanski pregled in 
nadzor nad posli investicijskega podjetja, 
bi morala biti pristojna in odgovorna za 
splošno strategijo investicijskega podjetja 
ob upoštevanju dejavnosti investicijskega 
podjetja in njegovega profila tveganja. 
Uprava bi morala prevzeti jasno 
odgovornost skozi celoten poslovni cikel 
investicijskega podjetja na področjih 
opredeljevanja in določitve strateških ciljev 
podjetja, potrjevanja njegove notranje 
organizacije, vključno z merili za izbor in 
usposabljanje zaposlenih, ter določitve 
splošne politike za opravljanje storitev in 

(39) Da bi imela uprava dejanski pregled in 
nadzor nad posli investicijskega podjetja, 
bi morala biti pristojna in odgovorna za 
splošno strategijo investicijskega podjetja 
ob upoštevanju dejavnosti investicijskega 
podjetja in njegovega profila tveganja. 
Uprava bi morala prevzeti jasno 
odgovornost skozi celoten poslovni cikel 
investicijskega podjetja na področjih 
opredeljevanja in določitve strateških ciljev 
podjetja, potrjevanja njegove notranje 
organizacije, vključno z merili za izbor in 
usposabljanje zaposlenih, ter določitve 
splošne politike za opravljanje storitev in 
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poslov, vključno s plačili prodajalcev in 
potrjevanjem novih produktov, namenjenih 
za prodajo strankam. Redno spremljanje in 
ocenjevanje strateških ciljev investicijskih 
podjetij, njihove notranje organizacije ter 
politike opravljanja storitev in poslov naj 
bi omogočilo stalno zmožnost uprave za 
zdravo in skrbno upravljanje, kar je v 
interesu celovitosti trgov in zaščite 
vlagateljev.

poslov, vključno s plačili prodajalcev in 
potrjevanjem novih produktov, namenjenih 
za prodajo strankam. Redno spremljanje in 
ocenjevanje strateških ciljev investicijskih 
podjetij, njihove notranje organizacije ter 
politike opravljanja storitev in poslov naj 
bi omogočilo stalno zmožnost uprave za 
zdravo in skrbno upravljanje, kar je v 
interesu celovitosti trgov in zaščite 
vlagateljev. Oblikovalci produktov bi 
morali pri uvedbi novih produktov na trg 
tudi redno preverjati njihovo uspešnost, 
da bi ocenili, ali je produkt izpolnil svoj 
namen, in ugotovili, ali je njegov ciljni trg 
še vedno ustrezen.

Or. en

Predlog spremembe 255
Markus Ferber

Predlog direktive
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Direktiva Komisije 2006/73/ES z dne 
10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami 
in pogoji poslovanja investicijskih družb 
ter opredeljenimi izrazi za namene 
navedene direktive državam članicam 
dovoljuje, da v okviru organizacijskih 
zahtev, ki veljajo za investicijske družbe, 
zahtevajo snemanje telefonskih pogovorov 
ali evidentiranje elektronskih komunikacij 
v zvezi z naročili strank. Snemanje 
telefonskih pogovorov ali evidentiranje 
elektronskih komunikacij v zvezi z naročili 
strank je združljivo z listino Evropske unije 
o temeljnih pravicah in je upravičeno 
zaradi okrepitve zaščite vlagateljev, 
izboljšanja nadzora trgov in povečanja 
pravne varnosti v interesu investicijskih 
podjetij in njihovih strank. Na pomen takih 

(42) Direktiva Komisije 2006/73/ES z dne 
10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami 
in pogoji poslovanja investicijskih družb 
ter opredeljenimi izrazi za namene 
navedene direktive državam članicam 
dovoljuje, da v okviru organizacijskih 
zahtev, ki veljajo za investicijske družbe, 
zahtevajo snemanje telefonskih pogovorov 
ali evidentiranje elektronskih komunikacij 
v zvezi z naročili strank. Snemanje 
telefonskih pogovorov ali evidentiranje 
elektronskih komunikacij v zvezi z naročili 
strank je združljivo z listino Evropske unije 
o temeljnih pravicah in je upravičeno 
zaradi okrepitve zaščite vlagateljev, 
izboljšanja nadzora trgov in povečanja 
pravne varnosti v interesu investicijskih 
podjetij in njihovih strank. Na pomen takih 
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evidenc je opozoril tudi Odbor evropskih 
zakonodajalcev za vrednostne papirje v 
tehničnih priporočilih Evropski komisiji, 
izdanih 29. julija 2010. Zaradi navedenih 
razlogov je ustrezno, da se v tej direktivi 
določijo načela splošne ureditve glede 
snemanja telefonskih pogovorov ali 
evidentiranja elektronskih komunikacij v 
zvezi z naročili strank.

evidenc je opozoril tudi Odbor evropskih 
zakonodajalcev za vrednostne papirje v 
tehničnih priporočilih Evropski komisiji, 
izdanih 29. julija 2010. Zaradi navedenih 
razlogov je ustrezno, da se v tej direktivi 
določijo načela splošne ureditve glede 
snemanja telefonskih pogovorov ali 
evidentiranja elektronskih komunikacij v 
zvezi z naročili strank. V zvezi s 
komuniciranjem med neprofesionalnimi 
strankami in finančnimi institucijami bi 
bilo primerno državam članicam 
omogočiti, da za finančne institucije s 
sedežem na njihovem ozemlju ali 
podružnice na njihovem ozemlju namesto 
tega priznavajo ustrezne zapise tovrstnega 
komuniciranja v pisni obliki.

Or. en

Predlog spremembe 256
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) V zadnjem desetletju se je uporaba 
trgovalnih programov zelo razvila in jih 
danes udeleženci na trgu uporabljajo v 
velikem obsegu. Številni udeleženci na 
trgu uporabljajo algoritemsko trgovanje, 
pri katerem računalniški algoritem 
samodejno določi posamezne vidike 
naročila z minimalnim človeškim 
posredovanjem ali brez njega. Posebna 
podvrsta algoritemskega trgovanja je 
visokofrekvenčno trgovanje, pri katerem 
trgovalni sistem zelo hitro analizira 
podatke ali signale s trga in nato na podlagi 
te analize v zelo kratkem času pošlje ali 
posodobi veliko število naročil.
Visokofrekvenčno trgovanje običajno 
uporabljajo borzni trgovci, ki za trgovanje 

(44) V zadnjem desetletju se je uporaba 
trgovalnih programov zelo razvila in jih 
danes udeleženci na trgu uporabljajo v 
velikem obsegu. Številni udeleženci na 
trgu uporabljajo algoritemsko trgovanje, 
pri katerem računalniški algoritem 
samodejno določi posamezne vidike 
naročila z minimalnim človeškim 
posredovanjem ali brez njega. Posebna 
podvrsta algoritemskega trgovanja je 
visokofrekvenčno trgovanje, pri katerem 
trgovalni sistem zelo hitro analizira 
podatke ali signale s trga, običajno v nekaj 
milisekundah ali mikrosekundah, in nato 
na podlagi te analize v zelo kratkem času 
pošlje ali posodobi veliko število naročil.
Visokofrekvenčno trgovanje običajno 
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uporabljajo lastni kapital; bolj kot za 
posebno strategijo gre ponavadi za to, da z 
uporabo naprednih programov izvajajo bolj 
tradicionalne strategije trgovanja, kot so 
vzdrževanje trga ali arbitraža.

uporabljajo borzni trgovci, ki za trgovanje 
uporabljajo lastni kapital; bolj kot za 
posebno strategijo gre ponavadi za to, da z 
uporabo naprednih programov izvajajo bolj 
tradicionalne strategije trgovanja, kot so 
vzdrževanje trga ali arbitraža.

Or. en

Obrazložitev

Natančnejša opredelitev visokofrekvenčnega trgovanja.

Predlog spremembe 257
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Uvodna izjava 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45a) Visokofrekvenčno trgovanje kot 
splošen pojav je treba obravnavati kot 
naraven element tehnološkega napredka 
in izboljšanih poslovnih modelov. Splošni 
rezultat akademskih študij je potrdil, da 
visokofrekvenčno trgovanje povečuje 
likvidnost in zmanjšuje nestanovitnost. 
Hkrati je bilo tudi ugotovljeno, da je 
mogoče novo tehnologijo, kot vsako drugo 
obliko trgovanja, uporabiti za zlorabo 
trga.

Or. en

Predlog spremembe 258
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 46
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Uporaba trgovalnih programov se je 
povečala tako glede hitrosti, zmogljivosti 
kot zapletenosti načinov trgovanja, ki jih 
uporabljajo vlagatelji. Poleg tega je 
omogočila udeležencem na trgu, da svojim 
strankam olajšajo neposreden dostop do 
trgov z uporabo njihovih sistemov 
trgovanja, in sicer z neposrednim 
elektronskim dostopom ali sponzoriranim 
in neposrednim dostopom do trga.
Trgovalni programi so prinesli splošne 
koristi za trge in udeležence na trgih, na 
primer širšo udeležbo na trgih, večjo 
likvidnost, manjše razpone, manjšo 
kratkoročno nestanovitnost ter sredstvo za 
boljše izvrševanje naročil strank. Vendar 
pa ti trgovalni programi prinašajo tudi več 
potencialnih tveganj, kot so večje tveganje 
preobremenitve sistemov mest trgovanja 
zaradi velike količine naročil ali tveganje, 
da pri algoritemskem trgovanju pride do 
podvajanja naročil, napak v naročilih ali 
drugih slabosti v delovanju, ki lahko 
povzročijo motnje na trgu. Poleg tega 
obstaja tudi tveganje, da se začnejo sistemi 
za algoritemsko trgovanje pretirano 
odzivati na dogajanja na trgih, kar lahko 
poslabša nestanovitnost, če ima trg že prej 
težave. Poleg tega lahko pri algoritemskem 
ali visokofrekvenčnem trgovanju pride do 
nekaterih vrst zlorab.

(46) Uporaba trgovalnih programov se je 
povečala tako glede hitrosti, zmogljivosti 
kot zapletenosti načinov trgovanja, ki jih 
uporabljajo vlagatelji. Poleg tega je 
omogočila udeležencem na trgu, da svojim 
strankam olajšajo neposreden dostop do 
trgov z uporabo njihovih sistemov 
trgovanja, in sicer z neposrednim 
elektronskim dostopom ali sponzoriranim 
in neposrednim dostopom do trga.
Visokofrekvenčno trgovanje prispeva k 
obsegu trgovanja na trgih, vendar prinaša 
zelo malo razpoložljive likvidnosti, saj 
ostanejo ponudbe v knjigi naročil le nekaj 
milisekund, stopnje preklica pa so zelo 
visoke. Nekoliko manjši razponi ne 
nadomestijo pomanjkanja globine, 
zadrževalnega časa naročil ali zalog. 
Dokazano je, da ti trgovalni programi 
prinašajo tudi več potencialnih tveganj, kot 
so večje tveganje preobremenitve sistemov 
mest trgovanja zaradi velike količine 
naročil ali tveganje, da pri algoritemskem 
trgovanju pride do podvajanja naročil, 
napak v naročilih ali drugih slabosti v 
delovanju, ki lahko povzročijo motnje na 
trgu. Obstajajo dokazi, da naj bi zlasti 
visokofrekvenčni trgovalni programi z 
zagotavljanjem informacijske prednosti 
uporabnikom prispevali k povečanju 
uporabe skritih virov likvidnosti s strani 
institucionalnih vlagateljev, kot so 
pokojninski skladi, da bi se izognili 
morebitnim negativnim učinkom na cene 
v trenutku izvršitve posla v primeru, da 
visokofrekvenčni trgovalci zaznajo 
njihova naročila. Poleg tega obstaja tudi 
tveganje, da se začnejo sistemi za 
algoritemsko trgovanje pretirano odzivati 
na dogajanja na trgih, kar lahko poslabša 
nestanovitnost, če ima trg že prej težave.
Poleg tega se dobički visokofrekvenčenga 
trgovanja ustvarjajo v škodo drugih 
vlagateljev, kot so pokojninski varčevalci. 
Poleg tega lahko pri algoritemskem ali 
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visokofrekvenčnem trgovanju pride do 
nekaterih vrst zlorab. Ta tveganja 
povzročajo visoke stroške za 
infrastrukturo in nadzor, povezan z 
visokofrekvenčnim trgovanjem.

Or. en

Obrazložitev

Poudariti je treba, da visokofrekvenčno trgovanje trgovalcem zagotavlja informacijsko 
prednost pred drugimi akterji. Razlog za to prednost je zlasti hitrost, s katero se lahko podatki 
zajamejo in pretvorijo v naročila in preklice ali spremembe. S tem so institucionalni vlagatelji 
z velikimi naročili prisiljeni sodelovati v „oboroževalni tekmi“, kar zanje in za njihove končne 
stranke pomeni velike stroške, ali pa se poskusijo izogniti visokofrekvenčnemu trgovanju tako, 
da se umaknejo na platforme, do katerih tovrstni trgovalci nimajo dostopa oziroma na katerih 
je mogoče naročila bolje prikriti.

Predlog spremembe 259
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Uporaba trgovalnih programov se je 
povečala tako glede hitrosti, zmogljivosti 
kot zapletenosti načinov trgovanja, ki jih 
uporabljajo vlagatelji. Poleg tega je 
omogočila udeležencem na trgu, da svojim 
strankam olajšajo neposreden dostop do 
trgov z uporabo njihovih sistemov 
trgovanja, in sicer z neposrednim 
elektronskim dostopom ali sponzoriranim 
in neposrednim dostopom do trga.
Trgovalni programi so prinesli splošne 
koristi za trge in udeležence na trgih, na 
primer širšo udeležbo na trgih, večjo 
likvidnost, manjše razpone, manjšo 
kratkoročno nestanovitnost ter sredstvo za 
boljše izvrševanje naročil strank. Vendar 
pa ti trgovalni programi prinašajo tudi več 
potencialnih tveganj, kot so večje tveganje 
preobremenitve sistemov mest trgovanja 

(46) Uporaba trgovalnih programov se je 
povečala tako glede hitrosti, zmogljivosti 
kot zapletenosti načinov trgovanja, ki jih 
uporabljajo vlagatelji. Poleg tega je 
omogočila udeležencem na trgu, da svojim 
strankam olajšajo neposreden dostop do 
trgov z uporabo njihovih sistemov 
trgovanja, in sicer z neposrednim 
elektronskim dostopom ali sponzoriranim 
in neposrednim dostopom do trga.
Trgovalni programi so prinesli splošne 
koristi za trge in udeležence na trgih, na 
primer širšo udeležbo na trgih, večjo 
likvidnost, manjše razpone, manjšo 
kratkoročno nestanovitnost ter sredstvo za 
boljše izvrševanje naročil strank. Vendar 
pa ti trgovalni programi prinašajo tudi več 
potencialnih tveganj, kot so večje tveganje 
preobremenitve sistemov mest trgovanja 
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zaradi velike količine naročil ali tveganje, 
da pri algoritemskem trgovanju pride do 
podvajanja naročil, napak v naročilih ali 
drugih slabosti v delovanju, ki lahko 
povzročijo motnje na trgu. Poleg tega 
obstaja tudi tveganje, da se začnejo sistemi 
za algoritemsko trgovanje pretirano 
odzivati na dogajanja na trgih, kar lahko 
poslabša nestanovitnost, če ima trg že prej 
težave. Poleg tega lahko pri 
algoritemskem ali visokofrekvenčnem 
trgovanju pride do nekaterih vrst zlorab.

zaradi velike količine naročil ali tveganje, 
da pri algoritemskem trgovanju pride do 
podvajanja naročil, napak v naročilih ali 
drugih slabosti v delovanju, ki lahko 
povzročijo motnje na trgu. Poleg tega 
obstaja tudi tveganje, da se začnejo sistemi 
za algoritemsko trgovanje pretirano 
odzivati na dogajanja na trgih, kar lahko 
poslabša nestanovitnost, če ima trg že prej 
težave. Neodvisno od tega pa zlorabe niso 
dovoljene, ne glede na uporabljeno 
metodo za udeležbo na trgu. Direktiva o 
zlorabi trga (2004/109/ES) obravnava 
zlorabe trga.

Or. en

Obrazložitev

Tehnološki razvoj, kot ga je opisala Komisija, povzroča ugodne in neugodne učinke na trge. 
Vendar ne bi smelo veljati, da so zlorabe trga povezane le z udeleženci, ki pri interakciji s trgi 
uporabljajo tehnološko napredno programsko opremo. Zloraba trga je možna na vseh 
ravneh. Zato je treba omeniti direktivo o zlorabi trga, da se zagotovi celovit pregled, in to 
področje posebej obravnavati na vseh ravneh.

Predlog spremembe 260
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Uporaba trgovalnih programov se je 
povečala tako glede hitrosti, zmogljivosti 
kot zapletenosti načinov trgovanja, ki jih 
uporabljajo vlagatelji. Poleg tega je 
omogočila udeležencem na trgu, da svojim 
strankam olajšajo neposreden dostop do 
trgov z uporabo njihovih sistemov 
trgovanja, in sicer z neposrednim 
elektronskim dostopom ali sponzoriranim 
in neposrednim dostopom do trga.
Trgovalni programi so prinesli splošne 
koristi za trge in udeležence na trgih, na 
primer širšo udeležbo na trgih, večjo 

(46) Uporaba visokofrekvenčnih
trgovalnih programov je povečala hitrost, 
zmogljivost in zapletenost načinov 
trgovanja, ki jih uporabljajo vlagatelji.
Poleg tega je omogočila udeležencem na 
trgu, da svojim strankam olajšajo 
neposreden dostop do trgov z uporabo 
njihovih sistemov trgovanja, in sicer z 
neposrednim elektronskim dostopom ali 
sponzoriranim in neposrednim dostopom 
do trga. Trgovalni programi so prinesli 
splošne koristi za trge in udeležence na 
trgih, na primer širšo udeležbo na trgih, 
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likvidnost, manjše razpone, manjšo 
kratkoročno nestanovitnost ter sredstvo za 
boljše izvrševanje naročil strank. Vendar 
pa ti trgovalni programi prinašajo tudi več 
potencialnih tveganj, kot so večje tveganje 
preobremenitve sistemov mest trgovanja 
zaradi velike količine naročil ali tveganje, 
da pri algoritemskem trgovanju pride do 
podvajanja naročil, napak v naročilih ali 
drugih slabosti v delovanju, ki lahko 
povzročijo motnje na trgu. Poleg tega 
obstaja tudi tveganje, da se začnejo sistemi 
za algoritemsko trgovanje pretirano 
odzivati na dogajanja na trgih, kar lahko 
poslabša nestanovitnost, če ima trg že prej 
težave. Poleg tega lahko pri algoritemskem 
ali visokofrekvenčnem trgovanju pride do 
nekaterih vrst zlorab.

večjo likvidnost, manjše razpone, manjšo 
kratkoročno nestanovitnost ter sredstvo za 
boljše izvrševanje naročil strank. Vendar 
pa ti visokofrekvenčni trgovalni programi 
prinašajo tudi več potencialnih tveganj, kot 
so večje tveganje preobremenitve sistemov 
mest trgovanja zaradi velike količine 
naročil ali tveganje, da pri algoritemskem 
trgovanju pride do podvajanja naročil, 
napak v naročilih ali drugih slabosti v 
delovanju, ki lahko povzročijo motnje na 
trgu. Poleg tega obstaja tudi tveganje, da se 
začnejo sistemi za algoritemsko trgovanje 
pretirano odzivati na dogajanja na trgih, 
kar lahko poslabša nestanovitnost, če ima 
trg že prej težave. Poleg tega lahko pri 
algoritemskem ali visokofrekvenčnem 
trgovanju pride do nekaterih vrst zlorab. Po 
drugi strani pa visokofrekvenčno 
trgovanje na splošno zmanjšuje 
nestanovitnost in prispeva k izboljšanju 
oblikovanja cen na različnih mestih 
trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 261
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Uporaba trgovalnih programov se je 
povečala tako glede hitrosti, zmogljivosti 
kot zapletenosti načinov trgovanja, ki jih 
uporabljajo vlagatelji. Poleg tega je 
omogočila udeležencem na trgu, da svojim 
strankam olajšajo neposreden dostop do 
trgov z uporabo njihovih sistemov 
trgovanja, in sicer z neposrednim
elektronskim dostopom ali sponzoriranim 
in neposrednim dostopom do trga.
Trgovalni programi so prinesli splošne 
koristi za trge in udeležence na trgih, na 

(46) Uporaba trgovalnih programov se je 
povečala tako glede hitrosti, zmogljivosti 
kot zapletenosti načinov trgovanja, ki jih 
uporabljajo vlagatelji. Poleg tega je 
omogočila udeležencem na trgu, da svojim 
strankam olajšajo neposreden dostop do 
trgov z uporabo njihovih sistemov 
trgovanja, in sicer z neposrednim 
dostopom do trga, nefiltriranim
neposrednim dostopom do trga ali 
sponzoriranim dostopom. Trgovalni 
programi so prinesli splošne koristi za trge 
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primer širšo udeležbo na trgih, večjo 
likvidnost, manjše razpone, manjšo 
kratkoročno nestanovitnost ter sredstvo za 
boljše izvrševanje naročil strank. Vendar 
pa ti trgovalni programi prinašajo tudi več 
potencialnih tveganj, kot so večje tveganje 
preobremenitve sistemov mest trgovanja 
zaradi velike količine naročil ali tveganje, 
da pri algoritemskem trgovanju pride do 
podvajanja naročil, napak v naročilih ali 
drugih slabosti v delovanju, ki lahko 
povzročijo motnje na trgu. Poleg tega 
obstaja tudi tveganje, da se začnejo sistemi 
za algoritemsko trgovanje pretirano 
odzivati na dogajanja na trgih, kar lahko 
poslabša nestanovitnost, če ima trg že prej 
težave. Poleg tega lahko pri algoritemskem 
ali visokofrekvenčnem trgovanju pride do 
nekaterih vrst zlorab.

in udeležence na trgih, na primer širšo 
udeležbo na trgih, večjo likvidnost, manjše 
razpone, manjšo kratkoročno 
nestanovitnost ter sredstvo za boljše 
izvrševanje naročil strank. Vendar pa ti 
trgovalni programi prinašajo tudi več 
potencialnih tveganj, kot so večje tveganje 
preobremenitve sistemov mest trgovanja 
zaradi velike količine naročil ali tveganje, 
da pri algoritemskem trgovanju pride do 
podvajanja naročil, napak v naročilih ali 
drugih slabosti v delovanju, ki lahko 
povzročijo motnje na trgu. Poleg tega 
obstaja tudi tveganje, da se začnejo sistemi 
za algoritemsko trgovanje pretirano 
odzivati na dogajanja na trgih, kar lahko 
poslabša nestanovitnost, če ima trg že prej 
težave. Poleg tega lahko pri algoritemskem 
ali visokofrekvenčnem trgovanju pride do 
nekaterih vrst zlorab.

Or. en

Obrazložitev

Navedbe neposrednega elektronska dostopa bi bilo treba zaradi uskladitve s tehničnimi 
smernicami ESMA, izdanimi februarja 2012 (Sistemi in kontrole v avtomatiziranem 
trgovalnem okolju za trgovalne platforme, investicijska podjetja in pristojne oblasti 
(ESMA/2012/122 (EN)), spremeniti v neposredni dostop do trga.

Predlog spremembe 262
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46a) Tehnične smernice organa ESMA, 
izdane februarja 2012 (Sistemi in kontrole 
v avtomatiziranem trgovalnem okolju za 
trgovalne platforme, investicijska podjetja 
in pristojne organe (ESMA/2012/122 
(EN)), bi bilo treba uporabljati kot celovit 
okvir za vključitev pravno zavezujočih 
mehanizmov v to direktivo, da se okrepi 
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odpornost trgov glede na nove trgovalne 
programe. Pomembno je, da ima organ 
ESMA pooblastilo za prihodnjo izdajo 
smernic, da bo mogoče slediti hitremu 
spreminjanju trgovalnih programov.

Or. en

Predlog spremembe 263
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46a) Organizirani trgi in MTF so za 
obvladovanje tehnološkega razvoja 
vzpostavili sistem zaščitnih ukrepov in 
nadzora. Organ ESMA je v prizadevanju, 
da bi obravnavala omenjena tveganja, 
povezana s tehnološko naprednim 
trgovanjem, predlagala smernice za 
uskladitev zahtev za organizirane trge in 
investicijska podjetja na evropski ravni. 
Čeprav so smernice oblikovane za 
organizirane trge, MTF, OTF in 
investicijska podjetja, ki upravljajo trge, je 
treba pojasniti, da je nadzor tveganja 
bistven pri sami izdaji naročila, saj se v tej 
fazi prevzame znaten del odgovornosti za 
tveganje.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o trgih finančnih instrumentov obravnava potrebo po krepitvi varnostnih ukrepov in 
nadzora za organizirane trge, MTF, OTF, vendar je bistveno, da je nadzor tveganja prisoten 
že pri izdaji naročil. Nadzor zgolj na mestu trgovanja in kliringa ne zadostuje. V vseh fazah 
trgovanja in kliringa bi bilo treba imeti varnostne mehanizme. Zato je treba poudariti, da je 
treba imeti ustrezen nadzor, kar obravnavajo smernice organa ESMA o sistemih in kontrolah.
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Predlog spremembe 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Predlog direktive
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Potencialna tveganja zaradi razširjene 
uporabe programov je mogoče najbolje 
omejiti s kombinacijo posebnih oblik 
nadzora tveganj, namenjenih podjetjem, ki 
se ukvarjajo z algoritemskim ali 
visokofrekvenčnim trgovanjem, in drugimi 
ukrepi, namenjenimi upravljavcem mest 
trgovanja, do katerih imajo ta podjetja 
dostop. Zaželeno je zagotoviti, da imajo 
vsa podjetja, ki se ukvarjajo z 
visokofrekvenčnim trgovanjem, 
dovoljenje, če so neposredni člani mesta 
trgovanja. To naj bi zagotavljalo, da 
izpolnjujejo organizacijske zahteve iz te 
direktive in so pod ustreznim nadzorom.

(47) Potencialna tveganja zaradi razširjene 
uporabe programov je mogoče najbolje 
omejiti s kombinacijo posebnih oblik 
nadzora tveganj, namenjenih podjetjem, ki 
se ukvarjajo z algoritemskim ali 
visokofrekvenčnim trgovanjem, in drugimi 
ukrepi, namenjenimi upravljavcem mest 
trgovanja, do katerih imajo ta podjetja 
dostop. Zaželeno je zagotoviti, da se 
algoritemska in visokofrekvenčna 
trgovanja obravnavajo kot investicijske 
storitve ali dejavnosti, tudi če se izvršijo za 
svoj račun. To naj bi zagotavljalo, da
imajo podjetja, ki omogočajo te 
dejavnosti, dovoljenje, da poslujejo kot 
investicijska podjetja, ter izpolnjujejo 
organizacijske zahteve iz te direktive in so 
pod ustreznim nadzorom.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti bi bilo treba skladnost med to uvodno izjavo in členom 17 predlagane direktive o 
trgih finančnih instrumentov, ki se ne nanaša le na visokofrekvenčno trgovanje, temveč tudi 
na algoritemsko trgovanje, ter pojasniti, da morajo imeti podjetja dovoljenje, saj se te 
dejavnosti obravnavajo kot investicijske storitve. Algoritemsko trgovanje, ki se izvaja prek 
posrednega dostopa do mesta trgovanja, ne predstavlja nič manjšega tveganja za finančne 
trge in stabilnost kot algoritemsko trgovanje, ki ga izvaja neposredni član mesta trgovanja. 
(predlog ECB)

Predlog spremembe 265
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Uvodna izjava 47
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Potencialna tveganja zaradi razširjene 
uporabe programov je mogoče najbolje 
omejiti s kombinacijo posebnih oblik 
nadzora tveganj, namenjenih podjetjem, ki 
se ukvarjajo z algoritemskim ali 
visokofrekvenčnim trgovanjem, in drugimi 
ukrepi, namenjenimi upravljavcem mest 
trgovanja, do katerih imajo ta podjetja 
dostop. Zaželeno je zagotoviti, da imajo 
vsa podjetja, ki se ukvarjajo z 
visokofrekvenčnim trgovanjem, 
dovoljenje, če so neposredni člani mesta 
trgovanja. To naj bi zagotavljalo, da 
izpolnjujejo organizacijske zahteve iz te 
direktive in so pod ustreznim nadzorom.

(47) Potencialna tveganja zaradi razširjene 
uporabe programov je mogoče najbolje 
omejiti s kombinacijo posebnih oblik 
nadzora tveganj, namenjenih podjetjem, ki 
se ukvarjajo z algoritemskim ali 
visokofrekvenčnim trgovanjem, in drugimi 
ukrepi, namenjenimi upravljavcem mest 
trgovanja, do katerih imajo ta podjetja 
dostop. Zaželeno je zagotoviti, da se 
algoritemska in visokofrekvenčna 
trgovanja obravnavajo kot investicijske 
storitve ali dejavnosti, tudi če se izvršijo za 
svoj račun. To naj bi zagotavljalo, da
imajo podjetja, ki omogočajo te 
dejavnosti, dovoljenje, da poslujejo kot 
investicijska podjetja, ter izpolnjujejo 
organizacijske zahteve iz te direktive in so 
pod ustreznim nadzorom.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti bi bilo treba skladnost med to uvodno izjavo in členom 17 predlagane direktive o 
trgih finančnih instrumentov, ki se ne nanaša le na visokofrekvenčno trgovanje, temveč tudi 
na algoritemsko trgovanje, ter pojasniti, da morajo imeti podjetja dovoljenje, saj se te 
dejavnosti obravnavajo kot investicijske storitve. Algoritemsko trgovanje, ki se izvaja prek 
posrednega dostopa do mesta trgovanja, ne predstavlja nič manjšega tveganja za finančne 
trge in stabilnost kot algoritemsko trgovanje, ki ga izvaja neposredni član mesta trgovanja.

Predlog spremembe 266
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Potencialna tveganja zaradi razširjene 
uporabe programov je mogoče najbolje 
omejiti s kombinacijo posebnih oblik 
nadzora tveganj, namenjenih podjetjem, ki 

(47) Potencialna tveganja zaradi razširjene 
uporabe programov je mogoče najbolje 
omejiti s kombinacijo posebnih oblik 
nadzora tveganj, namenjenih podjetjem, ki 



PE489.463v01-00 44/128 AM\901763SL.doc

SL

se ukvarjajo z algoritemskim ali 
visokofrekvenčnim trgovanjem, in drugimi 
ukrepi, namenjenimi upravljavcem mest 
trgovanja, do katerih imajo ta podjetja 
dostop. Zaželeno je zagotoviti, da imajo 
vsa podjetja, ki se ukvarjajo z 
visokofrekvenčnim trgovanjem, 
dovoljenje, če so neposredni člani mesta 
trgovanja. To naj bi zagotavljalo, da 
izpolnjujejo organizacijske zahteve iz te 
direktive in so pod ustreznim nadzorom.

se ukvarjajo z algoritemskim ali 
visokofrekvenčnim trgovanjem, in drugimi 
ukrepi, namenjenimi upravljavcem mest 
trgovanja, do katerih imajo ta podjetja 
dostop. Zaželeno je zagotoviti, da imajo 
vsa podjetja, ki se ukvarjajo z 
visokofrekvenčnim trgovanjem, 
dovoljenje, če so neposredni člani mesta 
trgovanja. Prav tako bi moralo biti mogoče 
jasno opredeliti tokove naročil, ki izhajajo 
iz avtomatiziranega trgovanja. To naj bi 
zagotavljalo, da izpolnjujejo organizacijske 
zahteve iz te direktive in so pod ustreznim 
nadzorom.

Or. en

Obrazložitev

Algoritemsko trgovanje in visokofrekvenčno trgovanje morata biti jasno označeni v knjigi 
naročil, da ju lahko mesta trgovanja in regulatorji učinkovito spremljajo.

Predlog spremembe 267
Markus Ferber

Predlog direktive
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Potencialna tveganja zaradi razširjene 
uporabe programov je mogoče najbolje 
omejiti s kombinacijo posebnih oblik 
nadzora tveganj, namenjenih podjetjem, ki 
se ukvarjajo z algoritemskim ali 
visokofrekvenčnim trgovanjem, in drugimi 
ukrepi, namenjenimi upravljavcem mest 
trgovanja, do katerih imajo ta podjetja 
dostop. Zaželeno je zagotoviti, da imajo 
vsa podjetja, ki se ukvarjajo z 
visokofrekvenčnim trgovanjem, 
dovoljenje, če so neposredni člani mesta 
trgovanja. To naj bi zagotavljalo, da 
izpolnjujejo organizacijske zahteve iz te 
direktive in so pod ustreznim nadzorom.

(47) Potencialna tveganja zaradi razširjene 
uporabe programov je mogoče najbolje 
omejiti s kombinacijo posebnih oblik 
nadzora tveganj, namenjenih podjetjem, ki 
se ukvarjajo z algoritemskim ali 
visokofrekvenčnim trgovanjem, in drugimi 
ukrepi, namenjenimi upravljavcem vseh
mest trgovanja, do katerih imajo ta podjetja 
dostop. Zaželeno je zagotoviti, da imajo 
vsa podjetja, ki se ukvarjajo z 
visokofrekvenčnim trgovanjem, 
dovoljenje, če so neposredni člani mesta 
trgovanja. To naj bi zagotavljalo, da 
izpolnjujejo organizacijske zahteve iz te 
direktive in so pod ustreznim nadzorom.
Prav tako je primerno, da se preneha 
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praksa sponzoriranega dostopa, s čimer bi 
se izognili tveganju, da bi podjetja, ki niso 
vzpostavila zadostnega nadzora, 
ustvarjala pogoje, ki motijo delovanje 
trga, in zagotovili, da bi udeležence na 
trgu lahko identificirali in da bi ti lahko 
odgovarjali za kakršne koli pogoje, ki 
motijo delovanje trga in ki so jih sami 
povzročili.

Or. en

Predlog spremembe 268
Burkhard Balz

Predlog direktive
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Potencialna tveganja zaradi razširjene 
uporabe programov je mogoče najbolje 
omejiti s kombinacijo posebnih oblik 
nadzora tveganj, namenjenih podjetjem, ki 
se ukvarjajo z algoritemskim ali 
visokofrekvenčnim trgovanjem, in drugimi 
ukrepi, namenjenimi upravljavcem mest 
trgovanja, do katerih imajo ta podjetja 
dostop. Zaželeno je zagotoviti, da imajo 
vsa podjetja, ki se ukvarjajo z 
visokofrekvenčnim trgovanjem, 
dovoljenje, če so neposredni člani mesta 
trgovanja. To naj bi zagotavljalo, da 
izpolnjujejo organizacijske zahteve iz te 
direktive in so pod ustreznim nadzorom.

(47) Potencialna tveganja zaradi razširjene 
uporabe programov je mogoče najbolje 
omejiti s kombinacijo posebnih oblik 
nadzora tveganj, namenjenih podjetjem, ki 
se ukvarjajo z algoritemskim ali 
visokofrekvenčnim trgovanjem, in drugimi 
ukrepi, namenjenimi upravljavcem vseh
mest trgovanja, do katerih imajo ta podjetja 
dostop. Zaželeno je zagotoviti, da imajo 
vsa podjetja, ki se ukvarjajo z 
visokofrekvenčnim trgovanjem, 
dovoljenje, če so neposredni člani mesta 
trgovanja. To naj bi zagotavljalo, da 
izpolnjujejo organizacijske zahteve iz te 
direktive in so pod ustreznim nadzorom.
Prav tako je primerno, da se v primerih 
neposrednega dostopa do trga zagotovi, da 
so sprejeti vsi razumni ukrepi, s katerimi 
bi se izognili tveganju, da bi podjetja, ki 
niso vzpostavila zadostnega nadzora, 
ustvarjala pogoje, ki motijo delovanje 
trga, in zagotovili, da bi udeležence na 
trgu lahko identificirali in da bi ti lahko 
odgovarjali za kakršne koli pogoje, ki 
motijo delovanje trga in ki so jih sami 
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povzročili.

Or. en

Predlog spremembe 269
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Potencialna tveganja zaradi razširjene 
uporabe programov je mogoče najbolje 
omejiti s kombinacijo posebnih oblik 
nadzora tveganj, namenjenih podjetjem, ki 
se ukvarjajo z algoritemskim ali 
visokofrekvenčnim trgovanjem, in drugimi 
ukrepi, namenjenimi upravljavcem mest 
trgovanja, do katerih imajo ta podjetja 
dostop. Zaželeno je zagotoviti, da imajo 
vsa podjetja, ki se ukvarjajo z 
visokofrekvenčnim trgovanjem, 
dovoljenje, če so neposredni člani mesta 
trgovanja. To naj bi zagotavljalo, da 
izpolnjujejo organizacijske zahteve iz te 
direktive in so pod ustreznim nadzorom.

(47) Potencialna tveganja zaradi razširjene 
uporabe programov je mogoče najbolje 
omejiti s kombinacijo posebnih oblik 
nadzora tveganj, namenjenih podjetjem, ki 
se ukvarjajo z algoritemskim ali 
visokofrekvenčnim trgovanjem, in drugimi 
ukrepi, namenjenimi upravljavcem mest 
trgovanja, do katerih imajo ta podjetja 
dostop. Zaželeno je zagotoviti, da imajo 
vsa podjetja, ki se ukvarjajo z 
visokofrekvenčnim trgovanjem, 
dovoljenje, če so neposredni člani mesta 
trgovanja. To naj bi zagotavljalo, da 
izpolnjujejo organizacijske zahteve iz te 
direktive in so pod ustreznim nadzorom.
Glede tega bi moral organ ESMA igrati 
pomembno usklajevalno vlogo pri 
opredelitvi ustreznega koraka kotacije, da 
se zagotovijo pravilno delujoči trgi na 
evropski ravni.

Or. en

Predlog spremembe 270
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47 a) Organ ESMA bi moral za jasno 
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opredelitev vsakega načina dostopa do 
mesta trgovanja pripraviti seznam vseh 
načinov in metod dostopanja do mest 
trgovanja prek registriranih investicijskih 
podjetij in članov trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 271
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Tako podjetja kot mesta trgovanja bi 
morala zagotoviti, da so vzpostavljeni 
učinkoviti ukrepi, ki zagotavljajo, da 
avtomatizirano trgovanje ne ustvarja 
motenj na trgu in ga ni mogoče izkoristiti 
za zlorabe. Mesta trgovanja bi morala 
zagotavljati tudi, da so njihovi sistemi 
trgovanja trdni in ustrezno preizkušeni za 
obvladovanje povečanih tokov naročil ali 
izjemnih razmer na trgih in da imajo 
vzpostavljene sisteme prekinitve trgovanja, 
tako da je mogoče pri nenadnih in 
nepričakovanih skokih ali padcih cen 
trgovanje začasno ustaviti.

(48) Tako podjetja kot mesta trgovanja bi 
morala zagotoviti, da so vzpostavljeni 
učinkoviti ukrepi, ki zagotavljajo, da 
avtomatizirano trgovanje ne ustvarja 
motenj na trgu in ga ni mogoče izkoristiti 
za zlorabe, ter da se tehnologija za 
avtomatizirano trgovanje temeljito 
preizkusi, preden se dovoli dostop do 
mesta. Mesta trgovanja bi morala 
zagotavljati tudi, da so njihovi sistemi 
trgovanja trdni in ustrezno preizkušeni za 
obvladovanje povečanih tokov naročil ali 
izjemnih razmer na trgih in da imajo 
vzpostavljene sisteme prekinitve trgovanja, 
tako da je mogoče pri nenadnih in 
nepričakovanih skokih ali padcih cen 
dosledno na vseh mestih trgovanja 
trgovanje začasno ustaviti. Mesta 
trgovanja ne bi smela ponujati 
privilegiranega dostopa do informacij 
operaterjem avtomatiziranega trgovanja, 
saj bi tako imeli nepošteno prednost pred 
drugimi udeleženci na trgu.

Or. en

Obrazložitev

Mesta trgovanja pogosto posredujejo udeležencem visokofrekvenčnega trgovanja kratke 
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napovedi iz knjige naročil in druge informacije, do katerih ostali udeleženci niso upravičeni.
S tem se ustvarjajo neenaki pogoji in to ne bi smelo biti dovoljeno.

Predlog spremembe 272
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 48 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48 a) Strategije trgovanja, ki generirajo 
zelo veliko število naročil, katerih večina 
je še isti dan preklicana ali realizirana, 
zasedejo velik del zmogljivosti sistema 
trgovanja, obenem pa zagotavljajo malo 
dejanske likvidnosti za druge udeležence 
na trgu. Zato je treba zagotoviti, da bodo 
mesta trgovanja imela pregledne, 
nediskriminatorne in poštene strukture 
pristojbin ter da bodo te strukturirane 
tako, da bodo spodbujale zaračunavanje 
stroškov infrastrukture strankam, ki bo 
sorazmerno z njihovo uporabo 
zmogljivosti sistema trgovanja, in urejene 
pogoje trgovanja na trgih. Zato je treba 
zagotoviti, da se višje pristojbine 
uporabljajo za prakse, ki vključujejo 
veliko število sporočil ali preklicev, glede 
na dejansko število poslov, kar bi lahko 
ustvarilo tovrstne neurejene pogoje 
delovanja trga.

Or. en

Obrazložitev

Številni institucionalni vlagatelji pravijo, da visokofrekvenčno trgovanje zagotavlja malo 
uporabne likvidnosti, čeprav se jim za to funkcijo pogosto vztrajno ponujajo „popusti“.

Predlog spremembe 273
Sharon Bowles
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Predlog direktive
Uvodna izjava 48 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48 a) Prav tako je treba zagotoviti, da 
bodo mesta trgovanja imela pregledne, 
nediskriminatorne in poštene strukture 
pristojbin in da te ne bodo strukturirane 
tako, da bodo spodbujale pogoje, ki motijo 
delovanje trga. Zato bi morali 
organizirani trgi sprejeti strukture 
pristojbin, ki bi spodbujale nižje razmerje 
med sistemskimi sporočili in izvršenimi 
posli. Te lahko vključujejo pragove za 
višje pristojbine za obsežnejše preklice ali 
stroške po sporočilu.

Or. en

Predlog spremembe 274
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Poleg ukrepov, povezanih z 
algoritemskim in visokofrekvenčnim 
trgovanjem, je ustrezno vključiti nadzor 
glede investicijskih podjetij, ki strankam 
zagotavljajo neposreden elektronski dostop 
do trgov, saj se lahko prek podjetja, ki 
zagotavlja elektronski dostop do trgov, 
opravlja elektronsko trgovanje, možna pa 
so tudi številna druga podobna tveganja. 
Ustrezno je tudi, da podjetja, ki 
zagotavljajo neposreden elektronski 
dostop, zagotovijo, da so osebe, ki 
uporabljajo to storitev, ustrezno 
usposobljene in da je vzpostavljen nadzor 
tveganj pri uporabi te storitve. Ustrezno 
je, da se v delegiranih aktih natančneje 
predpišejo podrobne organizacijske 

(49) Poleg ukrepov, povezanih z 
algoritemskim in visokofrekvenčnim 
trgovanjem, je ustrezno prepovedati
neposreden elektronski dostop do trgov za 
stranke.
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zahteve glede teh novih oblik trgovanja. 
To naj bi zagotavljalo, da se lahko 
navedene zahteve po potrebi spremenijo
zaradi nadaljnjih inovacij in razvoja na 
tem področju.

Or. en

Predlog spremembe 275
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Poleg ukrepov, povezanih z 
algoritemskim in visokofrekvenčnim 
trgovanjem, je ustrezno vključiti nadzor 
glede investicijskih podjetij, ki strankam 
zagotavljajo neposreden elektronski dostop 
do trgov, saj se lahko prek podjetja, ki 
zagotavlja elektronski dostop do trgov, 
opravlja elektronsko trgovanje, možna pa 
so tudi številna druga podobna tveganja. 
Ustrezno je tudi, da podjetja, ki 
zagotavljajo neposreden elektronski 
dostop, zagotovijo, da so osebe, ki 
uporabljajo to storitev, ustrezno 
usposobljene in da je vzpostavljen nadzor 
tveganj pri uporabi te storitve. Ustrezno je, 
da se v delegiranih aktih natančneje 
predpišejo podrobne organizacijske 
zahteve glede teh novih oblik trgovanja. To 
naj bi zagotavljalo, da se lahko navedene 
zahteve po potrebi spremenijo zaradi 
nadaljnjih inovacij in razvoja na tem 
področju.

(49) Ob priznavanju vloge, ki jo ima 
neposreden elektronski dostop pri 
spodbujanju dejavnosti vlagateljev na 
finančnih trgih EU, in poleg ukrepov, 
povezanih z algoritemskim in 
visokofrekvenčnim trgovanjem, je ustrezno 
vključiti nadzor glede investicijskih 
podjetij, ki strankam zagotavljajo 
neposreden elektronski dostop do trgov, saj 
se lahko prek podjetja, ki zagotavlja 
elektronski dostop do trgov, opravlja 
elektronsko trgovanje, možna pa so tudi 
številna druga podobna tveganja. Ustrezno 
je tudi, da podjetja, ki zagotavljajo 
neposreden elektronski dostop, zagotovijo, 
da so osebe, ki uporabljajo to storitev, 
ustrezno usposobljene in da je vzpostavljen 
nadzor tveganj pri uporabi te storitve. 
Ustrezno je, da se v delegiranih aktih 
natančneje predpišejo podrobne 
organizacijske zahteve glede teh novih 
oblik trgovanja. To naj bi zagotavljalo, da 
se lahko navedene zahteve po potrebi 
spremenijo zaradi nadaljnjih inovacij in 
razvoja na tem področju. Z izrecnim 
namenom zagotovitve izvajanja 
omenjenega nadzora je organ ESMA ob 
posvetovanju s trgom oblikoval smernice o 
sistemih in kontrolah v avtomatiziranem 
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trgovalnem okolju za trgovalne platforme, 
investicijska podjetja in pristojne organe 
(ESMA/2011/456), kar je dobrodošel 
napredek.

Or. en

Obrazložitev

Neposreden elektronski dostop je bistven del sodobnega trgovalnega okolja na številnih 
urejenih trgih in MTF v EU in širše. Po ustreznim nadzorom vlagateljem in udeležencem 
ponuja izbiro pri tem kako in kje bodo trgovali s finančnimi instrumenti. Organ ESMA je 
sodeloval z udeleženci na trgu, da bi pripravil jasne in uporabne smernice, ki ponujajo 
praktičen način, na katerega lahko mesta trgovanja sprejmejo neposredni elektronski dostop.

Predlog spremembe 276
Markus Ferber

Predlog direktive
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Poleg ukrepov, povezanih z 
algoritemskim in visokofrekvenčnim 
trgovanjem, je ustrezno vključiti nadzor 
glede investicijskih podjetij, ki strankam 
zagotavljajo neposreden elektronski dostop 
do trgov, saj se lahko prek podjetja, ki 
zagotavlja elektronski dostop do trgov, 
opravlja elektronsko trgovanje, možna pa 
so tudi številna druga podobna tveganja. 
Ustrezno je tudi, da podjetja, ki 
zagotavljajo neposreden elektronski
dostop, zagotovijo, da so osebe, ki 
uporabljajo to storitev, ustrezno 
usposobljene in da je vzpostavljen nadzor 
tveganj pri uporabi te storitve. Ustrezno je, 
da se v delegiranih aktih natančneje 
predpišejo podrobne organizacijske 
zahteve glede teh novih oblik trgovanja. To 
naj bi zagotavljalo, da se lahko navedene 
zahteve po potrebi spremenijo zaradi 
nadaljnjih inovacij in razvoja na tem 
področju.

(49) Poleg ukrepov, povezanih z 
algoritemskim in visokofrekvenčnim 
trgovanjem, je ustrezno vključiti nadzor 
glede investicijskih podjetij, ki strankam 
zagotavljajo neposreden dostop do trgov. 
Ustrezno je tudi, da podjetja, ki 
zagotavljajo neposreden dostop do trgov, 
zagotovijo, da so osebe, ki uporabljajo to 
storitev, ustrezno usposobljene in da je 
vzpostavljen nadzor tveganj pri uporabi te 
storitve. Ustrezno je, da se v delegiranih 
aktih natančneje predpišejo podrobne 
organizacijske zahteve glede teh novih 
oblik trgovanja. To naj bi zagotavljalo, da 
se lahko navedene zahteve po potrebi 
spremenijo zaradi nadaljnjih inovacij in 
razvoja na tem področju.
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Predlog spremembe 277
Burkhard Balz

Predlog direktive
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Poleg ukrepov, povezanih z 
algoritemskim in visokofrekvenčnim 
trgovanjem, je ustrezno vključiti nadzor
glede investicijskih podjetij, ki strankam 
zagotavljajo neposreden elektronski dostop 
do trgov, saj se lahko prek podjetja, ki 
zagotavlja elektronski dostop do trgov, 
opravlja elektronsko trgovanje, možna pa 
so tudi številna druga podobna tveganja. 
Ustrezno je tudi, da podjetja, ki 
zagotavljajo neposreden elektronski
dostop, zagotovijo, da so osebe, ki 
uporabljajo to storitev, ustrezno 
usposobljene in da je vzpostavljen nadzor 
tveganj pri uporabi te storitve. Ustrezno je, 
da se v delegiranih aktih natančneje 
predpišejo podrobne organizacijske 
zahteve glede teh novih oblik trgovanja. To 
naj bi zagotavljalo, da se lahko navedene 
zahteve po potrebi spremenijo zaradi 
nadaljnjih inovacij in razvoja na tem 
področju.

(49) Poleg ukrepov, povezanih z 
algoritemskim in visokofrekvenčnim 
trgovanjem, je treba zagotoviti vzpostavitev 
učinkovitega nadzora glede investicijskih 
podjetij, ki strankam zagotavljajo 
neposreden dostop do trgov, saj se lahko 
prek podjetja, ki zagotavlja neposreden
dostop do trgov, opravlja elektronsko 
trgovanje. Ustrezno je tudi, da podjetja, ki 
zagotavljajo neposreden dostop do trgov, 
zagotovijo, da so osebe, ki uporabljajo to 
storitev, ustrezno usposobljene in da je 
vzpostavljen nadzor tveganj pri uporabi te 
storitve. Ustrezno je, da se v delegiranih 
aktih natančneje predpišejo podrobne 
organizacijske zahteve glede teh novih 
oblik trgovanja. To naj bi zagotavljalo, da 
se lahko navedene zahteve po potrebi 
spremenijo zaradi nadaljnjih inovacij in 
razvoja na tem področju.

Or. en

Predlog spremembe 278
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Poleg ukrepov, povezanih z (49) Poleg ukrepov, povezanih z 
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algoritemskim in visokofrekvenčnim 
trgovanjem, je ustrezno vključiti nadzor 
glede investicijskih podjetij, ki strankam 
zagotavljajo neposreden elektronski dostop 
do trgov, saj se lahko prek podjetja, ki 
zagotavlja elektronski dostop do trgov, 
opravlja elektronsko trgovanje, možna pa 
so tudi številna druga podobna tveganja. 
Ustrezno je tudi, da podjetja, ki 
zagotavljajo neposreden elektronski
dostop, zagotovijo, da so osebe, ki 
uporabljajo to storitev, ustrezno 
usposobljene in da je vzpostavljen nadzor 
tveganj pri uporabi te storitve. Ustrezno je, 
da se v delegiranih aktih natančneje 
predpišejo podrobne organizacijske 
zahteve glede teh novih oblik trgovanja. To 
naj bi zagotavljalo, da se lahko navedene 
zahteve po potrebi spremenijo zaradi 
nadaljnjih inovacij in razvoja na tem 
področju.

algoritemskim in visokofrekvenčnim 
trgovanjem, je ustrezno vključiti nadzor 
glede investicijskih podjetij, ki strankam 
zagotavljajo neposreden dostop do trgov, 
saj se lahko prek podjetja, ki zagotavlja 
elektronski dostop do trgov, opravlja 
elektronsko trgovanje, možna pa so tudi 
številna druga podobna tveganja. Ustrezno 
je tudi, da podjetja, ki zagotavljajo 
neposreden dostop do trgov, zagotovijo, da 
so osebe, ki uporabljajo to storitev, 
ustrezno usposobljene in da je vzpostavljen 
nadzor tveganj pri uporabi te storitve. 
Ustrezno je, da se v delegiranih aktih 
natančneje predpišejo podrobne 
organizacijske zahteve glede teh novih 
oblik trgovanja. To naj bi zagotavljalo, da 
se lahko navedene zahteve po potrebi 
spremenijo zaradi nadaljnjih inovacij in 
razvoja na tem področju.

Or. en

Obrazložitev

Navedbe neposrednega elektronska dostopa bi bilo treba zaradi uskladitve s tehničnimi 
smernicami ESMA, izdanimi februarja 2012 (Sistemi in kontrole v avtomatiziranem 
trgovalnem okolju za trgovalne platforme, investicijska podjetja in pristojne oblasti 
(ESMA/2012/122 (EN)), spremeniti v neposredni dostop do trga.

Predlog spremembe 279
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) V EU trenutno delujejo številna mesta 
trgovanja, med katerimi jih več trguje z 
enakimi instrumenti. Da se preprečijo 
potencialna tveganja za interese 
vlagateljev, je treba formalizirati in nadalje 
poenotiti postopke v zvezi s posledicami, 

(50) V EU trenutno delujejo številna mesta 
trgovanja, med katerimi jih več trguje z 
enakimi instrumenti. Da se preprečijo 
potencialna tveganja za interese 
vlagateljev, je treba formalizirati in nadalje 
poenotiti postopke v zvezi s posledicami, 
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ki bi nastale za trgovanje drugih mest 
trgovanja, če se eno mesto trgovanja odloči 
začasno ustaviti trgovanje ali umakniti 
določen finančni instrument iz trgovanja. 
Zaradi pravne varnosti in ustrezne 
obravnave nasprotij interesov bi bilo treba 
pri odločanju o začasni ustavitvi trgovanja 
ali umiku instrumentov iz trgovanja 
zagotoviti, da v primeru, ko eden od 
organiziranih trgov ali MTF preneha 
trgovati s finančnim instrumentom zaradi 
nerazkritja informacij o izdajatelju ali 
finančnem instrumentu, drugi sledijo tej 
odločitvi, razen če je mogoče nadaljnje 
trgovanje upravičiti zaradi izjemnih 
okoliščin. Poleg tega je treba formalizirati 
in izboljšati izmenjavo informacij ter 
sodelovanje med mesti trgovanja v primeru 
izjemnih razmer v zvezi z določenim 
instrumentom, s katerim se trguje na 
različnih mestih.

ki bi nastale za trgovanje drugih mest 
trgovanja, če se eno mesto trgovanja odloči 
začasno ustaviti trgovanje ali umakniti 
določen finančni instrument iz trgovanja. 
Zaradi pravne varnosti in ustrezne 
obravnave nasprotij interesov bi bilo treba 
pri odločanju o začasni ustavitvi trgovanja 
ali umiku instrumentov iz trgovanja 
zagotoviti, da v primeru, ko eden od 
organiziranih trgov ali MTF preneha 
trgovati s finančnim instrumentom zaradi 
nerazkritja informacij o izdajatelju ali 
finančnem instrumentu, drugi sledijo tej 
odločitvi, razen če je mogoče nadaljnje 
trgovanje upravičiti zaradi izjemnih 
okoliščin. Poleg tega je treba dodatno
formalizirati in izboljšati izmenjavo 
informacij ter sodelovanje med mesti 
trgovanja v zvezi z določenim 
instrumentom, s katerim se trguje na 
različnih mestih. Zato bi bilo treba 
primarnemu mestu kotacije dodeliti 
odgovornost za nadzor v realnem času, 
primarno in sekundarno mesto trgovanja 
pa bi morala sodelovati. Primarno mesto 
kotacije ne bi smelo informacij 
sekundarnega mesta trgovanja uporabljati 
v poslovne namene. Da bi se izognili 
navzkrižju interesov ali tržni manipulaciji 
bi bilo treba med poslovnimi in 
nadzornimi oddelki primarnega mesta 
kotacije vzpostaviti tako imenovane 
„kitajske zidove“ oz. etične prepreke. 
Sekundarnemu trgu bi bil treba dovoliti 
uporabo tehnologije za nadzor, ki bi mu 
omogočila izpolnjevanje obveznosti v 
skladu s to direktivo in uredbo ... [MAR], 
in sicer neodvisno od tega, katera 
tehnologija trgovanja se uporablja na 
primarnem mestu kotacije.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi drobitve trgov so se povečale možnosti zlorab in tržne manipulacije z uporabo 
medtržnih strategij. Zato morajo nadzori teh trgov sodelovati, da bi zagotovili, da bo mogoče 
zaznati tudi tovrstne medtržne strategije. Primarno mesto kotacije ima najboljše možnosti za 
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prevzemanje splošne odgovornosti, saj je najbližje toku informacij izdajatelja. S tem se v 
razdrobljenem trgovalnem okolju zaprejo vrzeli pri zaznavanju. 

Predlog spremembe 280
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) V EU trenutno delujejo številna mesta 
trgovanja, med katerimi jih več trguje z 
enakimi instrumenti. Da se preprečijo 
potencialna tveganja za interese 
vlagateljev, je treba formalizirati in nadalje 
poenotiti postopke v zvezi s posledicami, 
ki bi nastale za trgovanje drugih mest 
trgovanja, če se eno mesto trgovanja odloči 
začasno ustaviti trgovanje ali umakniti 
določen finančni instrument iz trgovanja. 
Zaradi pravne varnosti in ustrezne 
obravnave nasprotij interesov bi bilo treba 
pri odločanju o začasni ustavitvi trgovanja 
ali umiku instrumentov iz trgovanja 
zagotoviti, da v primeru, ko eden od 
organiziranih trgov ali MTF preneha 
trgovati s finančnim instrumentom zaradi 
nerazkritja informacij o izdajatelju ali 
finančnem instrumentu, drugi sledijo tej 
odločitvi, razen če je mogoče nadaljnje 
trgovanje upravičiti zaradi izjemnih 
okoliščin. Poleg tega je treba formalizirati 
in izboljšati izmenjavo informacij ter 
sodelovanje med mesti trgovanja v primeru 
izjemnih razmer v zvezi z določenim 
instrumentom, s katerim se trguje na 
različnih mestih.

(50) V EU trenutno delujejo številna mesta 
trgovanja, med katerimi jih več trguje z 
enakimi instrumenti. Da se preprečijo 
potencialna tveganja za interese 
vlagateljev, je treba formalizirati in nadalje 
poenotiti postopke v zvezi s posledicami, 
ki bi nastale za trgovanje drugih mest 
trgovanja, če se eno mesto trgovanja odloči 
začasno ustaviti trgovanje ali umakniti 
določen finančni instrument iz trgovanja. 
Zaradi pravne varnosti in ustrezne 
obravnave nasprotij interesov bi bilo treba 
pri odločanju o začasni ustavitvi trgovanja 
ali umiku instrumentov iz trgovanja 
zagotoviti, da v primeru, ko eden od 
organiziranih trgov ali MTF preneha 
trgovati s finančnim instrumentom zaradi 
nerazkritja informacij o izdajatelju ali 
finančnem instrumentu, drugi sledijo tej 
odločitvi, razen če je mogoče nadaljnje 
trgovanje upravičiti zaradi izjemnih 
okoliščin. Poleg tega je treba dodatno
formalizirati in izboljšati izmenjavo 
informacij ter sodelovanje med mesti 
trgovanja v zvezi z določenim 
instrumentom, s katerim se trguje na 
različnih mestih. Zato bi bilo treba 
pristojnemu organu primarnega mesta 
kotacije dodeliti odgovornost za nadzor v 
realnem času, primarno in sekundarno 
mesto trgovanja pa bi morala sodelovati.

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi drobitve trgov so se povečale možnosti zlorab in tržne manipulacije z uporabo 
medtržnih strategij. Zato morajo nadzori teh trgov sodelovati, da bi zagotovili, da bo mogoče 
zaznati tovrstne medtržne strategije. Pristojni organ primarnega mesta kotacije ima najboljše 
možnosti za prevzemanje splošne odgovornosti, saj je najbližje toku informacij izdajatelja. Od 
sekundarnih trgov je treba zahtevati sodelovanje.

Predlog spremembe 281
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) V EU trenutno delujejo številna mesta
trgovanja, med katerimi jih več trguje z 
enakimi instrumenti. Da se preprečijo 
potencialna tveganja za interese 
vlagateljev, je treba formalizirati in nadalje 
poenotiti postopke v zvezi s posledicami, 
ki bi nastale za trgovanje drugih mest 
trgovanja, če se eno mesto trgovanja odloči 
začasno ustaviti trgovanje ali umakniti 
določen finančni instrument iz trgovanja. 
Zaradi pravne varnosti in ustrezne 
obravnave nasprotij interesov bi bilo treba 
pri odločanju o začasni ustavitvi trgovanja 
ali umiku instrumentov iz trgovanja 
zagotoviti, da v primeru, ko eden od 
organiziranih trgov ali MTF preneha 
trgovati s finančnim instrumentom zaradi 
nerazkritja informacij o izdajatelju ali 
finančnem instrumentu, drugi sledijo tej 
odločitvi, razen če je mogoče nadaljnje 
trgovanje upravičiti zaradi izjemnih 
okoliščin. Poleg tega je treba formalizirati 
in izboljšati izmenjavo informacij ter 
sodelovanje med mesti trgovanja v primeru 
izjemnih razmer v zvezi z določenim 
instrumentom, s katerim se trguje na 
različnih mestih.

(50) V EU trenutno delujejo številna mesta 
trgovanja, med katerimi jih več trguje z 
enakimi instrumenti. Da se preprečijo 
potencialna tveganja za interese 
vlagateljev, je treba formalizirati in nadalje 
poenotiti postopke v zvezi s posledicami, 
ki bi nastale za trgovanje drugih mest 
trgovanja, če se eno mesto trgovanja odloči 
začasno ustaviti trgovanje ali umakniti 
določen finančni instrument iz trgovanja. 
Zaradi pravne varnosti in ustrezne 
obravnave nasprotij interesov bi bilo treba 
pri odločanju o začasni ustavitvi trgovanja 
ali umiku instrumentov iz trgovanja 
zagotoviti, da v primeru, ko eden od 
organiziranih trgov ali MTF preneha 
trgovati s finančnim instrumentom zaradi 
nerazkritja informacij o izdajatelju ali 
finančnem instrumentu, drugi sledijo tej 
odločitvi. Poleg tega je treba formalizirati 
in izboljšati izmenjavo informacij ter 
sodelovanje med mesti trgovanja v primeru 
izjemnih razmer v zvezi z določenim 
instrumentom, s katerim se trguje na 
različnih mestih.

Or. en
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Obrazložitev

Vsi trgi istočasno zaustavijo trgovanje, da se zagotovijo poštenost trgov in enaki konkurenčni 
pogoji na vseh mestih trgovanja.

Predlog spremembe 282
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) V EU trenutno delujejo številna mesta 
trgovanja, med katerimi jih več trguje z 
enakimi instrumenti. Da se preprečijo 
potencialna tveganja za interese 
vlagateljev, je treba formalizirati in nadalje 
poenotiti postopke v zvezi s posledicami, 
ki bi nastale za trgovanje drugih mest 
trgovanja, če se eno mesto trgovanja odloči 
začasno ustaviti trgovanje ali umakniti 
določen finančni instrument iz trgovanja. 
Zaradi pravne varnosti in ustrezne 
obravnave nasprotij interesov bi bilo treba 
pri odločanju o začasni ustavitvi trgovanja 
ali umiku instrumentov iz trgovanja 
zagotoviti, da v primeru, ko eden od 
organiziranih trgov ali MTF preneha 
trgovati s finančnim instrumentom zaradi 
nerazkritja informacij o izdajatelju ali 
finančnem instrumentu, drugi sledijo tej 
odločitvi, razen če je mogoče nadaljnje 
trgovanje upravičiti zaradi izjemnih 
okoliščin. Poleg tega je treba formalizirati 
in izboljšati izmenjavo informacij ter 
sodelovanje med mesti trgovanja v 
primeru izjemnih razmer v zvezi z 
določenim instrumentom, s katerim se 
trguje na različnih mestih.

(50) V EU trenutno delujejo številna mesta 
trgovanja, med katerimi jih več trguje z 
enakimi instrumenti. Da se preprečijo 
potencialna tveganja za interese 
vlagateljev, je treba formalizirati in nadalje 
poenotiti postopke v zvezi s posledicami, 
ki bi nastale za trgovanje drugih mest 
trgovanja, če se eno mesto trgovanja odloči 
začasno ustaviti trgovanje ali umakniti 
določen finančni instrument iz trgovanja. 
Zaradi pravne varnosti in ustrezne 
obravnave nasprotij interesov bi bilo treba 
pri odločanju o začasni ustavitvi trgovanja 
ali umiku instrumentov iz trgovanja 
zagotoviti, da v primeru, ko eden od 
organiziranih trgov ali MTF preneha 
trgovati s finančnim instrumentom zaradi 
nerazkritja informacij o izdajatelju ali 
finančnem instrumentu, drugi sledijo tej 
odločitvi, razen če je mogoče nadaljnje 
trgovanje upravičiti zaradi izjemnih 
okoliščin. Poleg tega je treba formalizirati 
in izboljšati izmenjavo informacij ter 
sodelovanje v zvezi z določenim 
instrumentom, s katerim se trguje na 
različnih mestih. Da se to doseže, bi 
moralo biti primarno mesto kotacije 
odgovorno, da v realnem času nadzoruje 
vse knjige naročil tako na primarnem kot 
na sekundarnem mestu trgovanja.

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi drobitve trgovanja, do katere prihaja zaradi izvajanja MiFID, so se povečale možnosti 
zlorab in tržne manipulacije z uporabo medtržnih strategij. Nadzor v realnem času, ki bi 
spremljal celotno trgovanje z določeno delnico, ne obstaja. Tega ne počenejo niti mesta 
trgovanja niti pristojni organi. To praznino je treba odpraviti. Nadzor na primarnem mestu 
kotacije bi moral opravljati to delo, saj je najbližje toku informacij izdajatelja.

Predlog spremembe 283
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) V EU trenutno delujejo številna mesta 
trgovanja, med katerimi jih več trguje z 
enakimi instrumenti. Da se preprečijo 
potencialna tveganja za interese 
vlagateljev, je treba formalizirati in nadalje 
poenotiti postopke v zvezi s posledicami, 
ki bi nastale za trgovanje drugih mest 
trgovanja, če se eno mesto trgovanja odloči 
začasno ustaviti trgovanje ali umakniti 
določen finančni instrument iz trgovanja. 
Zaradi pravne varnosti in ustrezne 
obravnave nasprotij interesov bi bilo treba 
pri odločanju o začasni ustavitvi trgovanja 
ali umiku instrumentov iz trgovanja 
zagotoviti, da v primeru, ko eden od 
organiziranih trgov ali MTF preneha 
trgovati s finančnim instrumentom zaradi 
nerazkritja informacij o izdajatelju ali 
finančnem instrumentu, drugi sledijo tej 
odločitvi, razen če je mogoče nadaljnje 
trgovanje upravičiti zaradi izjemnih 
okoliščin. Poleg tega je treba formalizirati 
in izboljšati izmenjavo informacij ter 
sodelovanje med mesti trgovanja v primeru 
izjemnih razmer v zvezi z določenim 
instrumentom, s katerim se trguje na 
različnih mestih.

(50) V EU trenutno delujejo številna mesta 
trgovanja, med katerimi jih več trguje z 
enakimi instrumenti. Da se preprečijo 
potencialna tveganja za interese 
vlagateljev, je treba formalizirati in nadalje 
uskladiti postopke v zvezi s posledicami, 
ki bi nastale za trgovanje drugih mest 
trgovanja, če se eno mesto trgovanja odloči 
začasno ustaviti trgovanje ali umakniti 
določen finančni instrument iz trgovanja. 
Zaradi pravne varnosti in ustrezne 
obravnave nasprotij interesov bi bilo treba 
pri odločanju o začasni ustavitvi trgovanja 
ali umiku instrumentov iz trgovanja 
zagotoviti, da v primeru, ko eden od 
organiziranih trgov ali MTF preneha 
trgovati s finančnim instrumentom zaradi 
nerazkritja informacij o izdajatelju ali 
finančnem instrumentu, drugi so obveščeni 
o tej odločitvi in ji sledijo, razen če je 
mogoče nadaljnje trgovanje upravičiti 
zaradi izjemnih okoliščin. Poleg tega je 
treba formalizirati in izboljšati izmenjavo 
informacij ter sodelovanje med mesti 
trgovanja v primeru izjemnih razmer v 
zvezi z določenim instrumentom, s katerim 
se trguje na različnih mestih.

Or. en
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Predlog spremembe 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog direktive
Uvodna izjava 51 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51 a) Obstaja več načinov zmanjšanja 
donosnosti naložb za vlagatelje, vključno s 
pristojbinami, stroški in drugimi odbitki. 
Ti se lahko vključijo v več plasti in tako 
niso očitni ali se pozneje celo navedejo kot 
naložba v eno od naslednji plasti ali 
postavk, zaradi česar vlagatelji težko 
razumejo celotno raven odbitkov. Zato je 
treba izčrpno navesti kumulativno raven 
vseh odbitkov ter vlagateljem predstaviti 
dolgoročne posledice za njihove naložbe z 
neposredno primerjavo donosnosti za 
vlagatelja glede na celotne odbitke. Ta 
primerjava se mora podati pred naložbo, 
in sicer na podlagi razumne projekcije ter 
vsaj enkrat letno za vsako dejansko 
naložbo. Organ ESMA bi moral izdati 
smernice za ustrezno obliko projekcij in 
predstavitev.

Or. en

Predlog spremembe 285
Herbert Dorfmann

Predlog direktive
Uvodna izjava 51 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51 a) Države članice bi morale zlasti 
zagotoviti, da investicijska podjetja 
ocenijo splošno skladnost finančnih 
instrumentov, ki se razširjajo (zlasti kadar 
so neposredno oblikovani), pri čemer 
ustrezno upoštevajo njihove značilnosti v 
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primerjavi z značilnostmi in potrebami 
potencialnih ciljnih skupin strank, ki so 
jim ti instrumenti namenjeni. Države 
članice bi morale poleg tega zahtevati, da 
investicijska podjetja sprejmejo ustrezne 
ukrepe, s katerimi bodo zagotovila, da je 
politika razširjanja in prodaje skladna s 
pravili primernosti in ustreznosti.

Or. de

Predlog spremembe 286
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Da bi imeli vlagatelji na voljo vse 
pomembne informacije, je ustrezno 
zahtevati, da investicijska podjetja, ki se 
ukvarjajo z investicijskim svetovanjem, 
pojasnijo, na kakšni podlagi temeljijo 
njihovi nasveti, in sicer kakšen je nabor 
produktov, ki jih upoštevajo pri dajanju 
osebnih priporočil strankam, ali opravljajo 
dejavnost investicijskega svetovanja 
samostojno in ali strankam zagotavljajo
redno ocenjevanje ustreznosti priporočenih 
finančnih instrumentov. Od investicijskih 
podjetij je ustrezno zahtevati tudi, da 
svojim strankam pojasnijo razloge za dane 
nasvete. Da bi podrobneje določili 
regulativni okvir za storitve investicijskega 
svetovanja, hkrati pa investicijskim 
podjetjem in njihovim strankam omogočili 
izbiro, je ustrezno določiti pogoje za 
opravljanje teh storitev, kadar podjetje 
obvesti stranko, da opravlja investicijske 
storitve kot samostojno dejavnost. Za 
večjo zaščito vlagateljev in večjo jasnost 
glede storitev, ki se zagotavljajo strankam, 
je ustrezno, da se podjetjem, kadar 

(52) Da bi imeli vlagatelji na voljo vse 
pomembne informacije, je ustrezno 
zahtevati, da investicijska podjetja, ki se 
ukvarjajo z investicijskim svetovanjem, 
pojasnijo, na kakšni podlagi temeljijo 
njihovi nasveti, in sicer kakšen je nabor 
produktov, ki jih upoštevajo pri dajanju 
osebnih priporočil strankam, ali opravljajo 
dejavnost investicijskega svetovanja in ali 
bodo investicijska podjetja strankam 
zagotavljala občasno ocenjevanje 
ustreznosti priporočenih finančnih 
instrumentov. Od investicijskih podjetij je 
ustrezno zahtevati tudi, da svojim strankam 
pojasnijo razloge za dane nasvete. Da bi 
podrobneje določili regulativni okvir za 
storitve investicijskega svetovanja, hkrati 
pa investicijskim podjetjem in njihovim 
strankam omogočili izbiro, je ustrezno 
določiti pogoje za opravljanje teh storitev, 
kadar podjetje obvesti stranko o 
sprejemanju ali prejemanju spodbud 
tretjih oseb. Če investicijsko podjetje 
zagotavlja storitev upravljanja portfelja, 
pri tem ne sprejme ali prejema pristojbin, 
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opravljajo storitve investicijskega 
svetovanja kot samostojno dejavnost in 
storitve upravljanja portfeljev, dodatno 
omejijo možnosti za sprejemanje spodbud 
od tretjih oseb, zlasti od izdajateljev ali 
ponudnikov produktov. V takih primerih 
bi morale biti dovoljene le omejene 
nedenarne koristi, kot je izobraževanje o 
značilnostih produktov, pod pogojem, da 
te koristi ne škodujejo zmožnosti 
investicijskih podjetij za delovanje v 
najboljšem interesu njihovih strank, kot je 
podrobneje pojasnjeno v Direktivi 
2006/73/ES.

provizij ali kakršnih koli denarnih koristi, 
ki jih plača ali zagotovi tretja oseba ali 
oseba, ki v zvezi z zagotavljanjem storitve 
stranki ukrepa za račun tretje osebe, 
razen če je stranka ustrezno obveščena o 
tovrstnih pristojbinah, provizijah ali 
denarnih koristih pred izvršitvijo zadevne 
storitve ali je na koncu plačilo teh 
pristojbin, provizij ali denarnih koristi v 
korist stranke.

Or. en

Obrazložitev

Denarnih spodbud se ne bi smelo prepovedati, dokler te ne škodujejo zmožnosti investicijskih 
podjetij za delovanje v najboljšem interesu njihovih strank, kot je podrobneje pojasnjeno v 
členu 26 Direktive 2006/73/ES. Nedenarne koristi zagotavljajo pomembno pomoč 
upravljavcem premoženja pri sprejemanju njihovih naložbenih odločitev in zanje velja 
zahteva druge stopnje direktive MiFID, da okrepijo kakovost storitev. Za uporabo spodbud bi 
moralo biti vedno potrebno izrecno soglasje stranke.

Predlog spremembe 287
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Da bi imeli vlagatelji na voljo vse 
pomembne informacije, je ustrezno 
zahtevati, da investicijska podjetja, ki se 
ukvarjajo z investicijskim svetovanjem, 
pojasnijo, na kakšni podlagi temeljijo 
njihovi nasveti, in sicer kakšen je nabor 
produktov, ki jih upoštevajo pri dajanju 
osebnih priporočil strankam, ali opravljajo 
dejavnost investicijskega svetovanja 
samostojno in ali strankam zagotavljajo 
redno ocenjevanje ustreznosti priporočenih 
finančnih instrumentov. Od investicijskih 

(52) Da bi imeli vlagatelji na voljo vse 
pomembne informacije, je ustrezno 
zahtevati, da investicijska podjetja, ki se 
ukvarjajo z investicijskim svetovanjem, 
pojasnijo, na kakšni podlagi temeljijo 
njihovi nasveti, in sicer kakšen je nabor 
produktov, ki jih upoštevajo pri dajanju 
osebnih priporočil strankam, ali opravljajo 
dejavnost investicijskega svetovanja 
samostojno in ali bodo investicijska 
podjetja strankam zagotavljala občasno
ocenjevanje ustreznosti priporočenih 
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podjetij je ustrezno zahtevati tudi, da 
svojim strankam pojasnijo razloge za dane 
nasvete. Da bi podrobneje določili 
regulativni okvir za storitve investicijskega 
svetovanja, hkrati pa investicijskim 
podjetjem in njihovim strankam omogočili 
izbiro, je ustrezno določiti pogoje za 
opravljanje teh storitev, kadar podjetje 
obvesti stranko, da opravlja investicijske 
storitve kot samostojno dejavnost. Za večjo 
zaščito vlagateljev in večjo jasnost glede 
storitev, ki se zagotavljajo strankam, je 
ustrezno, da se podjetjem, kadar 
opravljajo storitve investicijskega 
svetovanja kot samostojno dejavnost in 
storitve upravljanja portfeljev, dodatno 
omejijo možnosti za sprejemanje spodbud 
od tretjih oseb, zlasti od izdajateljev ali 
ponudnikov produktov. V takih primerih bi 
morale biti dovoljene le omejene 
nedenarne koristi, kot je izobraževanje o 
značilnostih produktov, pod pogojem, da te 
koristi ne škodujejo zmožnosti 
investicijskih podjetij za delovanje v 
najboljšem interesu njihovih strank, kot je 
podrobneje pojasnjeno v Direktivi 
2006/73/ES.

finančnih instrumentov. Od investicijskih 
podjetij je ustrezno zahtevati tudi, da 
svojim strankam pojasnijo razloge za dane 
nasvete. Da bi podrobneje določili 
regulativni okvir za storitve investicijskega 
svetovanja, hkrati pa investicijskim 
podjetjem in njihovim strankam omogočili 
izbiro, je ustrezno določiti pogoje za 
opravljanje teh storitev, kadar podjetje 
obvesti stranko, da opravlja investicijske 
storitve kot samostojno dejavnost. Za večjo 
zaščito vlagateljev in večjo jasnost glede 
storitev, ki se zagotavljajo strankam, je 
ustrezno prepovedati podjetjem plačevanje 
spodbud tretjim osebam ali sprejemanje 
spodbud od njih, zlasti od izdajateljev, 
podjetij, ki izvršujejo naročila v imenu 
strank, ali ponudnikov produktov, v 
povezavi s storitvami investicijskega 
svetovanja, upravljanja portfeljev ali 
prodaje brez svetovanja neprofesionalnim 
strankam. V takih primerih bi morale biti 
dovoljene le omejene nedenarne koristi, 
kot je izobraževanje o značilnostih 
produktov, v primeru podjetij, ki 
upravljajo portfelje, pa storitve, povezane 
z izvrševanjem naročil in raziskavami, pod 
pogojem, da te storitve ne škodujejo ali 
verjetno ne bodo škodovale zmožnosti 
investicijskih podjetij za delovanje v 
najboljšem interesu njihovih strank, kot je 
podrobneje pojasnjeno v Direktivi 
2006/73/ES.

Or. en

Obrazložitev

Združeno kraljestvo je uvedlo višje standarde varstva potrošnikov v obliki pregleda 
maloprodajne distribucije (Retail Distribution Review). Te višje standarde bi bilo primerno 
uporabljati na celotnem področju uporabe direktive MiFID, in sicer v interesu enotnega trga 
EU ter za zagotavljanje varstva vseh potrošnikov v EU in pa za zagotavljanje enakih 
konkurenčnih pogojev za finančne svetovalce.

Predlog spremembe 288
Thomas Mann
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Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Da bi imeli vlagatelji na voljo vse 
pomembne informacije, je ustrezno 
zahtevati, da investicijska podjetja, ki se 
ukvarjajo z investicijskim svetovanjem, 
pojasnijo, na kakšni podlagi temeljijo 
njihovi nasveti, in sicer kakšen je nabor 
produktov, ki jih upoštevajo pri dajanju 
osebnih priporočil strankam, ali opravljajo
dejavnost investicijskega svetovanja 
samostojno in ali strankam zagotavljajo 
redno ocenjevanje ustreznosti priporočenih 
finančnih instrumentov. Od investicijskih 
podjetij je ustrezno zahtevati tudi, da 
svojim strankam pojasnijo razloge za dane 
nasvete. Da bi podrobneje določili 
regulativni okvir za storitve investicijskega 
svetovanja, hkrati pa investicijskim 
podjetjem in njihovim strankam omogočili 
izbiro, je ustrezno določiti pogoje za 
opravljanje teh storitev, kadar podjetje 
obvesti stranko, da opravlja investicijske 
storitve kot samostojno dejavnost. Za 
večjo zaščito vlagateljev in večjo jasnost 
glede storitev, ki se zagotavljajo strankam, 
je ustrezno, da se podjetjem, kadar 
opravljajo storitve investicijskega 
svetovanja kot samostojno dejavnost in 
storitve upravljanja portfeljev, dodatno 
omejijo možnosti za sprejemanje spodbud 
od tretjih oseb, zlasti od izdajateljev ali 
ponudnikov produktov. V takih primerih 
bi morale biti dovoljene le omejene 
nedenarne koristi, kot je izobraževanje o 
značilnostih produktov, pod pogojem, da 
te koristi ne škodujejo zmožnosti 
investicijskih podjetij za delovanje v 
najboljšem interesu njihovih strank, kot je 
podrobneje pojasnjeno v Direktivi 
2006/73/ES.

(52) Da bi imeli vlagatelji na voljo vse
pomembne informacije, je ustrezno 
zahtevati, da investicijska podjetja, ki se 
ukvarjajo z investicijskim svetovanjem, 
pojasnijo, na kakšni podlagi temeljijo 
njihovi nasveti, in sicer kakšen je nabor 
produktov, ki jih upoštevajo pri dajanju 
osebnih priporočil strankam, ali se
dejavnost investicijskega svetovanja 
opravlja v povezavi s sprejemanjem ali 
prejemanjem spodbud tretjih oseb in ali 
investicijska podjetja strankam 
zagotavljajo redno ocenjevanje ustreznosti 
priporočenih finančnih instrumentov. Od 
investicijskih podjetij je ustrezno zahtevati 
tudi, da svojim strankam pojasnijo razloge 
za dane nasvete. Da bi podrobneje določili 
regulativni okvir za storitve investicijskega 
svetovanja, hkrati pa investicijskim 
podjetjem in njihovim strankam omogočili 
izbiro, je ustrezno določiti pogoje za 
opravljanje teh storitev, kadar podjetje 
obvesti stranko, da se svetovanje opravlja v 
povezavi s sprejemanjem ali prejemanjem 
spodbud tretjih oseb. Če investicijska 
podjetja opravljajo storitve upravljanja 
portfeljev za profesionalne in 
neprofesionalne stranke v smislu točk 9 in 
10 člena 4(1), morajo pred sklenitvijo 
sporazuma stranko obvestiti o 
pričakovanem obsegu spodbud, redna 
poročila pa morajo razkriti vse plačane ali 
prejete spodbude.

Or. en
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Obrazložitev

Investicijska podjetja, ki zagotavljajo storitve upravljanja portfelja, ne smejo sprejemati 
denarnih koristi, ki jih za takšne storitve plača tretja oseba (razen, če jih prejmejo 
neposredno od vlagateljev). Navedena obveznost ne upošteva, da je za neprofesionalne in 
profesionalne stranke običajno potrebna višja raven varstva v primerjavi s primernimi 
nasprotnimi strankami. V takšnih okoliščinah bi moralo biti področje uporabe te uredbe 
omejeno na primere, ko se storitve upravljanja finančnega portfelja opravljajo za 
neprofesionalne in profesionalne stranke.

Predlog spremembe 289
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Da bi imeli vlagatelji na voljo vse 
pomembne informacije, je ustrezno 
zahtevati, da investicijska podjetja, ki se 
ukvarjajo z investicijskim svetovanjem, 
pojasnijo, na kakšni podlagi temeljijo 
njihovi nasveti, in sicer kakšen je nabor 
produktov, ki jih upoštevajo pri dajanju 
osebnih priporočil strankam, ali opravljajo 
dejavnost investicijskega svetovanja 
samostojno in ali strankam zagotavljajo 
redno ocenjevanje ustreznosti priporočenih 
finančnih instrumentov. Od investicijskih 
podjetij je ustrezno zahtevati tudi, da 
svojim strankam pojasnijo razloge za dane 
nasvete. Da bi podrobneje določili 
regulativni okvir za storitve investicijskega 
svetovanja, hkrati pa investicijskim 
podjetjem in njihovim strankam omogočili 
izbiro, je ustrezno določiti pogoje za 
opravljanje teh storitev, kadar podjetje 
obvesti stranko, da opravlja investicijske 
storitve kot samostojno dejavnost. Za večjo 
zaščito vlagateljev in večjo jasnost glede 
storitev, ki se zagotavljajo strankam, je 
ustrezno, da se podjetjem, kadar opravljajo 
storitve investicijskega svetovanja kot 
samostojno dejavnost in storitve 
upravljanja portfeljev, dodatno omejijo 

(52) Da bi imeli vlagatelji na voljo vse 
pomembne informacije, je ustrezno 
zahtevati, da investicijska podjetja, ki se 
ukvarjajo z investicijskim svetovanjem, 
pojasnijo, na kakšni podlagi temeljijo 
njihovi nasveti, in sicer kakšen je nabor 
produktov, ki jih upoštevajo pri dajanju 
osebnih priporočil strankam, ali opravljajo 
dejavnost investicijskega svetovanja 
samostojno in ali strankam zagotavljajo 
redno ocenjevanje ustreznosti priporočenih 
finančnih instrumentov. Od investicijskih 
podjetij je ustrezno zahtevati tudi, da 
svojim strankam pojasnijo razloge za dane 
nasvete. Da bi podrobneje določili 
regulativni okvir za storitve investicijskega 
svetovanja, hkrati pa investicijskim 
podjetjem in njihovim strankam omogočili 
izbiro, je ustrezno določiti pogoje za 
opravljanje teh storitev, kadar podjetje 
obvesti stranko, da opravlja investicijske 
storitve kot samostojno dejavnost. Za večjo 
zaščito vlagateljev in večjo jasnost glede 
storitev, ki se zagotavljajo strankam, je 
ustrezno, da se podjetjem, kadar opravljajo 
storitve investicijskega svetovanja kot 
samostojno dejavnost in storitve 
upravljanja portfeljev, dodatno omejijo 
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možnosti za sprejemanje spodbud od tretjih 
oseb, zlasti od izdajateljev ali ponudnikov 
produktov. V takih primerih bi morale biti 
dovoljene le omejene nedenarne koristi, 
kot je izobraževanje o značilnostih 
produktov, pod pogojem, da te koristi ne 
škodujejo zmožnosti investicijskih podjetij 
za delovanje v najboljšem interesu njihovih 
strank, kot je podrobneje pojasnjeno v 
Direktivi 2006/73/ES.

možnosti za sprejemanje spodbud od tretjih 
oseb, zlasti od izdajateljev ali ponudnikov 
produktov. V takih primerih bi morale biti 
dovoljene le omejene nedenarne koristi, 
kot je izobraževanje o značilnostih 
produktov, pod pogojem, da te storitve ne 
škodujejo zmožnosti investicijskih podjetij 
za delovanje v najboljšem interesu njihovih 
strank, kot je podrobneje pojasnjeno v 
Direktivi 2006/73/ES. Za dodatno zaščito 
potrošnikov je primerno zagotoviti, da 
investicijska podjetja ne nagrajujejo ali 
ocenjujejo uspešnosti svojih zaposlenih na 
način, ki bi bil v nasprotju z dolžnostjo teh 
podjetij, da ravnajo v skladu z najboljšimi 
interesi svojih strank.

Or. en

Predlog spremembe 290
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Da bi imeli vlagatelji na voljo vse 
pomembne informacije, je ustrezno 
zahtevati, da investicijska podjetja, ki se 
ukvarjajo z investicijskim svetovanjem, 
pojasnijo, na kakšni podlagi temeljijo 
njihovi nasveti, in sicer kakšen je nabor 
produktov, ki jih upoštevajo pri dajanju 
osebnih priporočil strankam, ali opravljajo 
dejavnost investicijskega svetovanja 
samostojno in ali strankam zagotavljajo 
redno ocenjevanje ustreznosti priporočenih 
finančnih instrumentov. Od investicijskih 
podjetij je ustrezno zahtevati tudi, da 
svojim strankam pojasnijo razloge za dane 
nasvete. Da bi podrobneje določili 
regulativni okvir za storitve investicijskega 
svetovanja, hkrati pa investicijskim 
podjetjem in njihovim strankam omogočili 
izbiro, je ustrezno določiti pogoje za 

(52) Da bi imeli vlagatelji na voljo vse 
pomembne informacije, je ustrezno 
zahtevati, da investicijska podjetja, ki se 
ukvarjajo z investicijskim svetovanjem, 
pojasnijo, na kakšni podlagi temeljijo 
njihovi nasveti, in sicer kakšen je nabor 
produktov, ki jih upoštevajo pri dajanju 
osebnih priporočil strankam, ali opravljajo 
dejavnost investicijskega svetovanja 
samostojno in ali strankam zagotavljajo 
redno ocenjevanje ustreznosti priporočenih 
finančnih instrumentov. Od investicijskih 
podjetij je ustrezno zahtevati tudi, da 
svojim strankam pojasnijo razloge za dane 
nasvete. Da bi podrobneje določili 
regulativni okvir za storitve investicijskega 
svetovanja, hkrati pa investicijskim 
podjetjem in njihovim strankam omogočili 
izbiro, je ustrezno določiti pogoje za 
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opravljanje teh storitev, kadar podjetje 
obvesti stranko, da opravlja investicijske 
storitve kot samostojno dejavnost. Za večjo 
zaščito vlagateljev in večjo jasnost glede 
storitev, ki se zagotavljajo strankam, je 
ustrezno, da se podjetjem, kadar opravljajo 
storitve investicijskega svetovanja kot 
samostojno dejavnost in storitve 
upravljanja portfeljev, dodatno omejijo 
možnosti za sprejemanje spodbud od tretjih 
oseb, zlasti od izdajateljev ali ponudnikov 
produktov. V takih primerih bi morale biti 
dovoljene le omejene nedenarne koristi, 
kot je izobraževanje o značilnostih 
produktov, pod pogojem, da te koristi ne 
škodujejo zmožnosti investicijskih podjetij 
za delovanje v najboljšem interesu 
njihovih strank, kot je podrobneje 
pojasnjeno v Direktivi 2006/73/ES.

opravljanje teh storitev, kadar podjetje 
obvesti stranko, da opravlja investicijske 
storitve kot samostojno dejavnost. Za večjo 
zaščito vlagateljev in večjo jasnost glede 
storitev, ki se zagotavljajo strankam, je 
ustrezno, da se podjetjem, kadar opravljajo 
storitve investicijskega svetovanja kot 
samostojno dejavnost in storitve 
upravljanja portfeljev, dodatno omejijo 
možnosti za sprejemanje spodbud od tretjih 
oseb, zlasti od izdajateljev ali ponudnikov 
produktov. V takih primerih bi morale biti 
dovoljene le omejene nedenarne koristi, 
kot je izobraževanje o značilnostih 
produktov. V primerih, ko spodbude v 
skladu s to direktivo niso izrecno 
prepovedane, bi morali zanje veljati 
pogoji, kot so trenutno predpisani s 
členom 26 Direktive 2006/73/ES.

Or. en

Predlog spremembe 291
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Da bi imeli vlagatelji na voljo vse 
pomembne informacije, je ustrezno 
zahtevati, da investicijska podjetja, ki se 
ukvarjajo z investicijskim svetovanjem, 
pojasnijo, na kakšni podlagi temeljijo 
njihovi nasveti, in sicer kakšen je nabor 
produktov, ki jih upoštevajo pri dajanju 
osebnih priporočil strankam, ali opravljajo 
dejavnost investicijskega svetovanja 
samostojno in ali strankam zagotavljajo 
redno ocenjevanje ustreznosti priporočenih 
finančnih instrumentov. Od investicijskih 
podjetij je ustrezno zahtevati tudi, da 
svojim strankam pojasnijo razloge za dane 
nasvete. Da bi podrobneje določili 
regulativni okvir za storitve investicijskega 

(52) Da bi imeli vlagatelji na voljo vse 
pomembne informacije, je ustrezno 
zahtevati, da investicijska podjetja, ki se 
ukvarjajo z investicijskim svetovanjem, 
pojasnijo, na kakšni podlagi temeljijo 
njihovi nasveti, in sicer kakšen je nabor 
produktov, ki jih upoštevajo pri dajanju 
osebnih priporočil strankam, ali opravljajo 
dejavnost investicijskega svetovanja 
samostojno in ali bo investicijsko podjetje
strankam zagotavljalo občasno
ocenjevanje ustreznosti priporočenih 
finančnih instrumentov. Od investicijskih 
podjetij je ustrezno zahtevati tudi, da 
svojim strankam pojasnijo razloge za dane 
nasvete. Da bi podrobneje določili 
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svetovanja, hkrati pa investicijskim 
podjetjem in njihovim strankam omogočili 
izbiro, je ustrezno določiti pogoje za 
opravljanje teh storitev, kadar podjetje 
obvesti stranko, da opravlja investicijske 
storitve kot samostojno dejavnost. Za večjo 
zaščito vlagateljev in večjo jasnost glede 
storitev, ki se zagotavljajo strankam, je 
ustrezno, da se podjetjem, kadar opravljajo 
storitve investicijskega svetovanja kot 
samostojno dejavnost in storitve 
upravljanja portfeljev, dodatno omejijo 
možnosti za sprejemanje spodbud od tretjih 
oseb, zlasti od izdajateljev ali ponudnikov 
produktov. V takih primerih bi morale biti 
dovoljene le omejene nedenarne koristi, 
kot je izobraževanje o značilnostih 
produktov, pod pogojem, da te koristi ne 
škodujejo zmožnosti investicijskih podjetij 
za delovanje v najboljšem interesu njihovih 
strank, kot je podrobneje pojasnjeno v 
Direktivi 2006/73/ES.

regulativni okvir za storitve investicijskega 
svetovanja, hkrati pa investicijskim 
podjetjem in njihovim strankam omogočili 
izbiro, je ustrezno določiti pogoje za 
opravljanje teh storitev, kadar podjetje 
obvesti stranko, da opravlja investicijske 
storitve kot samostojno dejavnost. Za večjo 
zaščito vlagateljev in večjo jasnost glede 
storitev, ki se zagotavljajo strankam, je 
ustrezno, da se podjetjem, kadar opravljajo 
storitve investicijskega svetovanja in 
storitve upravljanja portfeljev, dodatno 
omejijo možnosti za sprejemanje spodbud 
od tretjih oseb, zlasti od izdajateljev, 
podjetij, ki izvršujejo naročila v imenu 
strank, ali ponudnikov produktov. V takih 
primerih bi morale biti dovoljene le 
omejene nedenarne koristi, kot je 
izobraževanje o značilnostih produktov, v 
primeru podjetij, ki upravljajo portfelje, 
pa storitve, povezane z izvrševanjem 
naročil in raziskavami, pod pogojem, da te 
storitve ne škodujejo zmožnosti 
investicijskih podjetij za delovanje v 
najboljšem interesu njihovih strank, kot je 
podrobneje pojasnjeno v Direktivi 
2006/73/ES. Za dodatno zaščito 
potrošnikov je primerno zagotoviti tudi, da 
investicijska podjetja ne nagrajujejo ali 
ocenjujejo uspešnosti svojih zaposlenih na 
način, ki bi bil v nasprotju z dolžnostjo teh 
podjetij, da ravnajo v skladu z najboljšimi 
interesi svojih strank, vključno s 
spodbujanjem zaposlenih, da dajejo 
prednost določenemu finančnem 
instrumentu v primerih, ko bi drugačen 
instrument bolje zadovoljil potrebe strank.

Or. en

Predlog spremembe 292
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Uvodna izjava 52
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Da bi imeli vlagatelji na voljo vse 
pomembne informacije, je ustrezno 
zahtevati, da investicijska podjetja, ki se 
ukvarjajo z investicijskim svetovanjem, 
pojasnijo, na kakšni podlagi temeljijo 
njihovi nasveti, in sicer kakšen je nabor 
produktov, ki jih upoštevajo pri dajanju 
osebnih priporočil strankam, ali opravljajo 
dejavnost investicijskega svetovanja 
samostojno in ali strankam zagotavljajo 
redno ocenjevanje ustreznosti priporočenih 
finančnih instrumentov. Od investicijskih 
podjetij je ustrezno zahtevati tudi, da 
svojim strankam pojasnijo razloge za dane 
nasvete. Da bi podrobneje določili 
regulativni okvir za storitve investicijskega 
svetovanja, hkrati pa investicijskim 
podjetjem in njihovim strankam omogočili 
izbiro, je ustrezno določiti pogoje za 
opravljanje teh storitev, kadar podjetje 
obvesti stranko, da opravlja investicijske 
storitve kot samostojno dejavnost. Za večjo 
zaščito vlagateljev in večjo jasnost glede 
storitev, ki se zagotavljajo strankam, je 
ustrezno, da se podjetjem, kadar opravljajo 
storitve investicijskega svetovanja kot 
samostojno dejavnost in storitve
upravljanja portfeljev, dodatno omejijo 
možnosti za sprejemanje spodbud od tretjih 
oseb, zlasti od izdajateljev ali ponudnikov 
produktov. V takih primerih bi morale biti 
dovoljene le omejene nedenarne koristi, 
kot je izobraževanje o značilnostih 
produktov, pod pogojem, da te koristi ne 
škodujejo zmožnosti investicijskih podjetij 
za delovanje v najboljšem interesu njihovih 
strank, kot je podrobneje pojasnjeno v 
Direktivi 2006/73/ES.

(52) Da bi imeli vlagatelji na voljo vse 
pomembne informacije, je ustrezno 
zahtevati, da investicijska podjetja, ki se 
ukvarjajo z investicijskim svetovanjem, 
pojasnijo, na kakšni podlagi temeljijo 
njihovi nasveti, in sicer kakšen je nabor 
produktov, ki jih upoštevajo pri dajanju 
osebnih priporočil strankam, ali opravljajo
dejavnost investicijskega svetovanja 
samostojno in ali investicijska podjetja
strankam zagotavljajo občasno ocenjevanje 
ustreznosti priporočenih finančnih 
instrumentov. Od investicijskih podjetij je 
ustrezno zahtevati tudi, da svojim strankam 
pojasnijo razloge za dane nasvete. Da bi 
podrobneje določili regulativni okvir za 
storitve investicijskega svetovanja, hkrati 
pa investicijskim podjetjem in njihovim 
strankam omogočili izbiro, je ustrezno 
določiti pogoje za opravljanje teh storitev, 
kadar podjetje obvesti stranko, da opravlja 
investicijsko svetovanje kot samostojno 
dejavnost. Za večjo zaščito vlagateljev in 
večjo jasnost glede storitev, ki se 
zagotavljajo strankam, je ustrezno, da se 
podjetjem, kadar opravljajo investicijske
storitve investicijskega svetovanja,
upravljanja portfeljev ali druge 
investicijske storitve, pri katerih se 
stranka zanaša na presojo investicijskega 
podjetja, dodatno omejijo možnosti za 
sprejemanje spodbud od tretjih oseb, zlasti 
od izdajateljev ali ponudnikov produktov. 
V takih primerih bi morale biti dovoljene le 
omejene nedenarne koristi, kot je 
izobraževanje o značilnostih produktov ali 
zagotavljanje investicijskih raziskav, pod 
pogojem, da te koristi ne škodujejo 
zmožnosti investicijskih podjetij za 
delovanje v najboljšem interesu njihovih 
strank, kot je podrobneje pojasnjeno v 
Direktivi 2006/73/ES.

Or. en
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Predlog spremembe 293
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Da bi imeli vlagatelji na voljo vse 
pomembne informacije, je ustrezno 
zahtevati, da investicijska podjetja, ki se 
ukvarjajo z investicijskim svetovanjem, 
pojasnijo, na kakšni podlagi temeljijo 
njihovi nasveti, in sicer kakšen je nabor 
produktov, ki jih upoštevajo pri dajanju 
osebnih priporočil strankam, ali opravljajo 
dejavnost investicijskega svetovanja 
samostojno in ali strankam zagotavljajo 
redno ocenjevanje ustreznosti priporočenih 
finančnih instrumentov. Od investicijskih 
podjetij je ustrezno zahtevati tudi, da 
svojim strankam pojasnijo razloge za dane 
nasvete. Da bi podrobneje določili 
regulativni okvir za storitve investicijskega 
svetovanja, hkrati pa investicijskim 
podjetjem in njihovim strankam omogočili 
izbiro, je ustrezno določiti pogoje za 
opravljanje teh storitev, kadar podjetje 
obvesti stranko, da opravlja investicijske 
storitve kot samostojno dejavnost. Za večjo 
zaščito vlagateljev in večjo jasnost glede 
storitev, ki se zagotavljajo strankam, je 
ustrezno, da se podjetjem, kadar opravljajo 
storitve investicijskega svetovanja kot 
samostojno dejavnost in storitve 
upravljanja portfeljev, dodatno omejijo
možnosti za sprejemanje spodbud od tretjih
oseb, zlasti od izdajateljev ali ponudnikov 
produktov. V takih primerih bi morale biti 
dovoljene le omejene nedenarne koristi, 
kot je izobraževanje o značilnostih 
produktov, pod pogojem, da te koristi ne 
škodujejo zmožnosti investicijskih podjetij 
za delovanje v najboljšem interesu njihovih 
strank, kot je podrobneje pojasnjeno v 
Direktivi 2006/73/ES.

(52) Da bi imeli vlagatelji na voljo vse 
pomembne informacije, je ustrezno 
zahtevati, da investicijska podjetja, ki se 
ukvarjajo z investicijskim svetovanjem,
pojasnijo, na kakšni podlagi temeljijo 
njihovi nasveti, in sicer kakšen je nabor 
produktov, ki jih upoštevajo pri dajanju 
osebnih priporočil strankam, ali opravljajo 
dejavnost investicijskega svetovanja 
samostojno in ali strankam zagotavljajo 
redno ocenjevanje ustreznosti priporočenih 
finančnih instrumentov. Od investicijskih 
podjetij je ustrezno zahtevati tudi, da 
svojim strankam pojasnijo razloge za dane 
nasvete. Da bi podrobneje določili 
regulativni okvir za storitve investicijskega 
svetovanja, hkrati pa investicijskim 
podjetjem in njihovim strankam omogočili 
izbiro, je ustrezno določiti pogoje za 
opravljanje teh storitev, kadar podjetje 
obvesti stranko, da opravlja investicijske 
storitve kot samostojno dejavnost. Za večjo 
zaščito vlagateljev in večjo jasnost glede 
storitev, ki se zagotavljajo strankam, je 
ustrezno, da se podjetjem, kadar opravljajo 
storitve investicijskega svetovanja kot 
samostojno dejavnost in storitve 
upravljanja portfeljev, dodatno pojasnijo
možnosti za sprejemanje spodbud od tretjih 
oseb, zlasti od izdajateljev ali ponudnikov 
produktov. V takih primerih bi morale biti 
dovoljene le omejene nedenarne koristi, 
kot je izobraževanje o značilnostih 
produktov, pod pogojem, da te koristi ne 
škodujejo zmožnosti investicijskih podjetij 
za delovanje v najboljšem interesu njihovih 
strank, kot je podrobneje pojasnjeno v 
Direktivi 2006/73/ES.
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Predlog spremembe 294
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Uvodna izjava 52 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52 a) Ko investicijsko podjetje stranki 
zagotavlja investicijsko svetovanje, bi 
morali biti v ključnem dokumentu o 
storitvah razkriti storitve in stroški 
svetovanja, ta dokument pa ne bi smel 
daljši [od dveh strani] in bi moral 
opredeljevati poglavitne storitve, ki se 
opravljajo za stranko, podrobnosti o 
usposobljenosti svetovalca, kot so 
opredeljene v [členu 24(9)], in skupne 
stroške svetovanja, ki se opravijo za 
stranko. Organ ESMA bi moral pripraviti 
tehnične standarde, s katerimi se določi 
obvezna vsebina ključnega dokumenta o 
storitvah. Če stroškov pristojbin in 
spodbud ni mogoče zanesljivo določiti 
preden se opravi svetovanje, je treba v 
ključnem dokumentu o storitvah izčrpno, 
natančno in razumljivo navesti način 
njihovega izračuna, stranki pa se takoj 
potem, ko je to praktično mogoče, 
razkrijejo celotni stroški svetovanja in
njihov vpliv na donos. Če se investicijsko 
svetovanje opravlja stalno, bi bilo treba 
stroške investicijskega svetovanja, 
vključno s spodbudami, razkrivati v 
rednih časovnih obdobjih in vsaj enkrat 
letno. V rednih poročilih bi bilo treba 
razkriti vse plačane ali prejete spodbude v 
predhodnem obdobju.

Or. en
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Obrazložitev

Stranke morajo biti obveščene o celotnih stroških investicijskega svetovanja, vključno s 
pristojbinami, ki jih stranka plača neposredno investicijskemu svetovalcu, in pristojbinami, 
provizijami ali denarnimi koristmi, ki jih plača tretja stran („spodbude“). Razkritje je treba 
stranki posredovati preden se opravi investicijsko svetovanje. Obveznost razkritja bi morala 
veljati ne glede na to, ali se svetovanje opravi neodvisno ali ne.

Predlog spremembe 295
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 52 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52 a) Za zagotavljanje ustrezne zaščite 
vlagateljev bi morala biti investicijska 
podjetja zavezana vzdrževati primerne 
politike zaposlovanja in delovnih pogojev 
za zaposlene, ki za stranke opravljajo 
svetovanje, nudijo storitve in jim 
prodajajo finančne proizvode. Podjetja bi 
morala zagotavljati, da so ti zaposleni 
dobro usposobljeni, da se jim nenehno 
zagotavlja ustrezno usposabljanje in da 
imajo na voljo potreben čas, da lahko 
zagotavljajo uravnoteženo in izčrpno 
svetovanje. Podjetja zaposlenih ne bi 
smela izpostavljati pristranskim 
strategijam prodaje, ki temeljijo na primer 
na pretiranih načrtih prodaje ali navodili 
za prodajo, ki to usmerjajo v določeno 
storitev ali proizvod, in ustvarjajo 
spodbude, da se ne podajajo poštena in 
pravična priporočila v skladu z 
najboljšimi interesi strank.

Or. en

Predlog spremembe 296
Sharon Bowles
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Predlog direktive
Uvodna izjava 52 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52 a) Države članice bi morale zagotoviti, 
da podjetja plačujejo zaposlene, ki 
neprofesionalnim strankam svetujejo ali 
jim prodajajo finančne proizvode in 
instrumente, tako, da to ne vpliva na 
njihovo nepristranskost pri podajanju 
primernih priporočil ali prodaji ali pri 
predstavljanju informacij na način, ki je 
pravičen, jasen in ni zavajajoč. V 
tovrstnih primerih plačilo ne bi smelo biti 
odvisno izključno od načrtov prodaje ali 
dobička podjetja od določenega 
finančnega instrumenta. Za plačila, ki 
temeljijo na prodaji ali načrtih prodaje, bi 
se lahko uporabljalo zadržanje ali 
izterjava zaradi zavajanja pri prodaji.

Or. en

Obrazložitev

Načrti prodaje in druge spodbude lahko podpirajo zavajanje pri prodaji. Podobno kot pri 
bonusih bi veljalo razmisliti, če sta zadržanje ali izterjava primerna ukrepa v primeru, ko so 
spodbude velike.

Predlog spremembe 297
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Uvodna izjava 52 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52 b) Države članice bi morale zagotoviti, 
da podjetja plačujejo zaposlene, ki 
neprofesionalnim strankam svetujejo ali 
jim prodajajo finančne proizvode in 
instrumente, tako, da to ne vpliva na 
njihovo nepristranskost pri podajanju 
primernih priporočil ali prodaji ali pri 
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predstavljanju informacij na način, ki je 
pošten, jasen in ni zavajajoč. V tovrstnih 
primerih plačilo ne bi smelo biti odvisno 
izključno od načrtov prodaje ali dobička 
podjetja od določenega finančnega 
instrumenta.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale ukrepati v povezavi s prakso nagrajevanja v podjetjih, da se 
prepreči tveganje pristranskosti pri svetovanju in prodaji finančnih instrumentov strankam.
Sheme plačil, kot so veliki bonusi za prodajo določenih finančnih instrumentov, ne bi smele 
biti dovoljene, če bi predstavljale tveganje, da investicijsko podjetje strankam neprimerno 
priporoča ali prodaja proizvode ali storitve. 

Predlog spremembe 298
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Uvodna izjava 52 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52 c) Države članice bi morale zagotoviti, 
da imajo zaposleni, ki neprofesionalnim 
strankam svetujejo o finančnih 
instrumentih ali jim te prodajajo, 
primerno raven znanja in usposobljenosti 
na področju proizvodov, ki jih ponujajo. 
To je še posebej pomembno zaradi vedno 
večje kompleksnosti in stalnih inovacij pri 
oblikovanju investicijskih proizvodov. 
Kupovanje investicijskih proizvodov 
vključuje tveganje in vlagatelji morajo 
imeti možnost, da se zanesejo na 
informacije in kakovost opravljenega 
ocenjevanja. Poleg tega morajo imeti 
zaposleni dovolj časa in sredstev, da lahko 
strankam zagotovijo vse ustrezne 
informacije o proizvodih/instrumentih, ki 
jih ponujajo.
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Or. en

Obrazložitev

Zaposleni v investicijskih podjetjih morajo imeti primerno raven znanja in usposobljenosti na 
področju proizvodov, ki jih ponujajo.

Predlog spremembe 299
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Investicijskim podjetjem je dovoljeno, 
da opravljajo investicijske storitve, ki 
zajemajo samo izvrševanje in/ali 
sprejemanje in posredovanje naročil strank, 
ne da bi bilo za to treba pridobiti 
informacije v zvezi z znanjem ali 
izkušnjami stranke zaradi ocene ustreznosti 
storitve ali instrumenta za stranko. Ker je 
pri teh storitvah zaščita strank ustrezno 
manjša, je ustrezno, da se pogoji za njihovo 
opravljanje izboljšajo. Zlasti je ustrezno, da 
se izključi možnost opravljanja teh storitev 
v povezavi s pomožno storitvijo, ki zajema 
dajanje posojil vlagatelju, da bi ta lahko 
opravil posel, v katerega je vključeno 
investicijsko podjetje, saj to povečuje 
zapletenost posla in je zato težje razumeti z 
njim povezano tveganje. Prav tako je 
ustrezno bolje opredeliti merila za izbor 
finančnih instrumentov, na katere naj bi 
se te storitve nanašale, ter tako izključiti 
finančne instrumente, ki zajemajo 
izvedeni finančni instrument ali 
vključujejo strukturo, zaradi katere 
stranka težko razume zadevno tveganje; 
med te instrumente spadajo tudi kolektivni 
naložbeni podjemi za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP).

(53) Investicijskim podjetjem je dovoljeno, 
da opravljajo investicijske storitve, ki 
zajemajo samo izvrševanje in/ali 
sprejemanje in posredovanje naročil strank, 
ne da bi bilo za to treba pridobiti 
informacije v zvezi z znanjem ali 
izkušnjami stranke zaradi ocene ustreznosti 
storitve ali instrumenta za stranko. Ker je 
pri teh storitvah zaščita strank ustrezno 
manjša, je ustrezno, da se pogoji za njihovo 
opravljanje izboljšajo. Zlasti je ustrezno, da 
se izključi možnost opravljanja teh storitev 
v povezavi s pomožno storitvijo, ki zajema 
dajanje posojil vlagatelju, da bi ta lahko 
opravil posel, v katerega je vključeno 
investicijsko podjetje, saj to povečuje 
zapletenost posla.

Or. en
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Obrazložitev

Za instrumente, ki kotirajo na reguliranih trgih in se tam z njimi trguje, že velja zakonodaja 
EU, povezana z razkritjem ključnih informacij, ali se zanje uporabljajo določbe o 
obvladovanju tveganja. Zato bi morali imeti vlagatelji možnost izvrševanja teh proizvodov.

Predlog spremembe 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Predlog direktive
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Investicijskim podjetjem je dovoljeno, 
da opravljajo investicijske storitve, ki 
zajemajo samo izvrševanje in/ali 
sprejemanje in posredovanje naročil strank, 
ne da bi bilo za to treba pridobiti 
informacije v zvezi z znanjem ali 
izkušnjami stranke zaradi ocene ustreznosti 
storitve ali instrumenta za stranko. Ker je 
pri teh storitvah zaščita strank ustrezno 
manjša, je ustrezno, da se pogoji za 
njihovo opravljanje izboljšajo. Zlasti je 
ustrezno, da se izključi možnost 
opravljanja teh storitev v povezavi s 
pomožno storitvijo, ki zajema dajanje 
posojil vlagatelju, da bi ta lahko opravil 
posel, v katerega je vključeno investicijsko 
podjetje, saj to povečuje zapletenost posla 
in je zato težje razumeti z njim povezano 
tveganje. Prav tako je ustrezno bolje 
opredeliti merila za izbor finančnih 
instrumentov, na katere naj bi se te 
storitve nanašale, ter tako izključiti 
finančne instrumente, ki zajemajo 
izvedeni finančni instrument ali 
vključujejo strukturo, zaradi katere 
stranka težko razume zadevno tveganje; 
med te instrumente spadajo tudi kolektivni 
naložbeni podjemi za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP).

(53) Investicijskim podjetjem je dovoljeno, 
da opravljajo investicijske storitve, ki 
zajemajo samo izvrševanje in/ali 
sprejemanje in posredovanje naročil strank, 
ne da bi bilo za to treba pridobiti 
informacije v zvezi z znanjem ali 
izkušnjami stranke zaradi ocene ustreznosti 
storitve ali instrumenta za stranko. Zlasti je 
ustrezno, da se izključi možnost 
opravljanja teh storitev v povezavi s 
pomožno storitvijo, ki zajema dajanje 
posojil vlagatelju, da bi ta lahko opravil 
posel, v katerega je vključeno investicijsko 
podjetje. Prav tako je ustrezno, da se več 
pozornosti nameni preglednosti, ne pa 
strukturi finančnih instrumentov, kot so
kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), 
ki zajemajo izvedeni finančni instrument 
ali vključujejo strukturo, saj na podlagi 
strukture in stopnje kompleksnosti ni 
nujno mogoče opredeliti, če je finančni 
instrument tvegan ali ne. Po potrebi bi 
bilo treba tveganje, da stranka ne more 
razumeti proizvoda, v prihodnosti 
natančno pregledati na podlagi ocene 
učinka, pri čemer bi se morala izkazati 
uporabnost reguliranih informacij o 
proizvodih, kot so ključne informacije za 
vlagatelje pri KNPVP.

Or. en
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Predlog spremembe 301
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Investicijskim podjetjem je dovoljeno, 
da opravljajo investicijske storitve, ki 
zajemajo samo izvrševanje in/ali 
sprejemanje in posredovanje naročil strank, 
ne da bi bilo za to treba pridobiti 
informacije v zvezi z znanjem ali 
izkušnjami stranke zaradi ocene ustreznosti 
storitve ali instrumenta za stranko. Ker je 
pri teh storitvah zaščita strank ustrezno 
manjša, je ustrezno, da se pogoji za njihovo 
opravljanje izboljšajo. Zlasti je ustrezno, da 
se izključi možnost opravljanja teh storitev 
v povezavi s pomožno storitvijo, ki zajema 
dajanje posojil vlagatelju, da bi ta lahko 
opravil posel, v katerega je vključeno 
investicijsko podjetje, saj to povečuje 
zapletenost posla in je zato težje razumeti z 
njim povezano tveganje. Prav tako je 
ustrezno bolje opredeliti merila za izbor 
finančnih instrumentov, na katere naj bi se 
te storitve nanašale, ter tako izključiti 
finančne instrumente, ki zajemajo izvedeni 
finančni instrument ali vključujejo 
strukturo, zaradi katere stranka težko 
razume zadevno tveganje; med te 
instrumente spadajo tudi kolektivni 
naložbeni podjemi za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP).

(53) Investicijskim podjetjem je dovoljeno, 
da opravljajo investicijske storitve, ki 
zajemajo samo izvrševanje in/ali 
sprejemanje in posredovanje naročil strank, 
ne da bi bilo za to treba pridobiti 
informacije v zvezi z znanjem ali 
izkušnjami stranke zaradi ocene ustreznosti 
storitve ali instrumenta za stranko. Ker je 
pri teh storitvah zaščita strank ustrezno 
manjša, je ustrezno, da se pogoji za njihovo 
opravljanje izboljšajo. Zlasti je ustrezno, da 
se izključi možnost opravljanja teh storitev 
v povezavi s pomožno storitvijo, ki zajema 
dajanje posojil vlagatelju, da bi ta lahko 
opravil posel, v katerega je vključeno 
investicijsko podjetje, saj to povečuje 
zapletenost posla in je zato težje razumeti z 
njim povezano tveganje. Prav tako je 
ustrezno bolje opredeliti merila za izbor 
finančnih instrumentov, na katere naj bi se 
te storitve nanašale, ter tako izključiti 
finančne instrumente, ki zajemajo izvedeni 
finančni instrument ali vključujejo 
strukturo, zaradi katere stranka težko 
razume zadevno tveganje. Vse delnice ali 
enote v strukturiranih kolektivnih 
naložbenih podjemov za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) 
bi se morale obravnavati kot 
nekompleksne, razen v primeru tistih 
strukturiranih KNPVP, kot so opredeljeni 
v pododstavku 2 odstavka 1 člena 36 
Uredbe Komisije (EU) št. 583/2010, ki ne 
izpolnjujejo splošnih meril, ki jih je 
objavila Komisija za analizo 
kompleksnosti vseh ostalih finančnih 
instrumentov, ki niso vključeni na seznam 
proizvodov, ki se samodejno obravnavajo 
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kot nekompleksni.

Or. en

Predlog spremembe 302
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Investicijskim podjetjem je dovoljeno, 
da opravljajo investicijske storitve, ki 
zajemajo samo izvrševanje in/ali 
sprejemanje in posredovanje naročil strank, 
ne da bi bilo za to treba pridobiti 
informacije v zvezi z znanjem ali 
izkušnjami stranke zaradi ocene ustreznosti 
storitve ali instrumenta za stranko. Ker je 
pri teh storitvah zaščita strank ustrezno 
manjša, je ustrezno, da se pogoji za njihovo 
opravljanje izboljšajo. Zlasti je ustrezno, da 
se izključi možnost opravljanja teh storitev 
v povezavi s pomožno storitvijo, ki zajema 
dajanje posojil vlagatelju, da bi ta lahko 
opravil posel, v katerega je vključeno 
investicijsko podjetje, saj to povečuje 
zapletenost posla in je zato težje razumeti z 
njim povezano tveganje. Prav tako je 
ustrezno bolje opredeliti merila za izbor 
finančnih instrumentov, na katere naj bi se 
te storitve nanašale, ter tako izključiti 
finančne instrumente, ki zajemajo izvedeni 
finančni instrument ali vključujejo 
strukturo, zaradi katere stranka težko 
razume zadevno tveganje; med te
instrumente spadajo tudi kolektivni 
naložbeni podjemi za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP).

(53) Investicijskim podjetjem je dovoljeno, 
da opravljajo investicijske storitve, ki 
zajemajo samo izvrševanje in/ali 
sprejemanje in posredovanje naročil strank, 
ne da bi bilo za to treba pridobiti 
informacije v zvezi z znanjem ali 
izkušnjami stranke zaradi ocene ustreznosti 
storitve ali instrumenta za stranko. Ker je 
pri teh storitvah zaščita strank ustrezno 
manjša, je ustrezno, da se pogoji za njihovo 
opravljanje izboljšajo. Zlasti je ustrezno, da 
se izključi možnost opravljanja teh storitev 
v povezavi s pomožno storitvijo, ki zajema 
dajanje posojil vlagatelju, da bi ta lahko 
opravil posel, v katerega je vključeno 
investicijsko podjetje, saj to povečuje 
zapletenost posla in je zato težje razumeti z 
njim povezano tveganje. Prav tako je 
ustrezno bolje opredeliti merila za izbor 
finančnih instrumentov, na katere naj bi se 
te storitve nanašale, ter tako izključiti 
finančne instrumente, ki zajemajo izvedeni 
finančni instrument ali vključujejo 
strukturo, zaradi katere stranka težko 
razume zadevno tveganje.

Or. en
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Obrazložitev

Uspešna blagovna znamka KNPVP bi utegnila utrpeti škodo v očeh regulatorjev in 
vlagateljev, ki niso iz EU, če se nekateri KNPVP ne bi več samodejno obravnavali kot 
nekompleksni, saj bi se lahko zdeli kot neprimerni za neprofesionalne vlagatelje. Zamajati se 
utegne tudi zaupanje evropskih vlagateljev v KNPVP. Kompleksnosti ne gre enačiti s
tveganjem. Nasprotno, številne značilnosti KNPVP zmanjšujejo tveganje za vlagatelje, ki je 
sicer visoko pri najosnovnejših finančnih instrumentih, kot so delnice in obveznice.

Predlog spremembe 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Predlog direktive
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Investicijskim podjetjem je dovoljeno, 
da opravljajo investicijske storitve, ki 
zajemajo samo izvrševanje in/ali 
sprejemanje in posredovanje naročil strank, 
ne da bi bilo za to treba pridobiti 
informacije v zvezi z znanjem ali 
izkušnjami stranke zaradi ocene ustreznosti 
storitve ali instrumenta za stranko. Ker je 
pri teh storitvah zaščita strank ustrezno 
manjša, je ustrezno, da se pogoji za njihovo 
opravljanje izboljšajo. Zlasti je ustrezno, da 
se izključi možnost opravljanja teh storitev 
v povezavi s pomožno storitvijo, ki zajema 
dajanje posojil vlagatelju, da bi ta lahko 
opravil posel, v katerega je vključeno 
investicijsko podjetje, saj to povečuje 
zapletenost posla in je zato težje razumeti z 
njim povezano tveganje. Prav tako je 
ustrezno bolje opredeliti merila za izbor 
finančnih instrumentov, na katere naj bi se 
te storitve nanašale, ter tako izključiti 
finančne instrumente, ki zajemajo izvedeni 
finančni instrument ali vključujejo 
strukturo, zaradi katere stranka težko 
razume zadevno tveganje; med te 
instrumente spadajo tudi kolektivni 
naložbeni podjemi za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP).

(53) Investicijskim podjetjem je dovoljeno, 
da opravljajo investicijske storitve, ki 
zajemajo samo izvrševanje in/ali 
sprejemanje in posredovanje naročil strank, 
ne da bi bilo za to treba pridobiti 
informacije v zvezi z znanjem ali 
izkušnjami stranke zaradi ocene ustreznosti 
storitve ali instrumenta za stranko. Ker je 
pri teh storitvah zaščita strank ustrezno 
manjša, je ustrezno, da se pogoji za njihovo 
opravljanje izboljšajo. Zlasti je ustrezno, da 
se izključi možnost opravljanja teh storitev 
v povezavi s pomožno storitvijo, ki zajema 
dajanje posojil vlagatelju, da bi ta lahko 
opravil posel, v katerega je vključeno 
investicijsko podjetje, saj to povečuje 
zapletenost posla in je zato težje razumeti z 
njim povezano tveganje. Prav tako je 
ustrezno bolje opredeliti merila za izbor 
finančnih instrumentov, na katere naj bi se 
te storitve nanašale, ter tako izključiti 
finančne instrumente, ki zajemajo izvedeni 
finančni instrument ali vključujejo 
strukturo, zaradi katere stranka težko 
razume zadevno tveganje.
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Or. en

Obrazložitev

Razlikovanje med kompleksnimi in nekompleksnimi KNPVP bi bilo treba urediti v okviru 
skorajšnje prenovitve direktive o KNPVP.

Predlog spremembe 304
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Investicijskim podjetjem je dovoljeno, 
da opravljajo investicijske storitve, ki 
zajemajo samo izvrševanje in/ali 
sprejemanje in posredovanje naročil strank, 
ne da bi bilo za to treba pridobiti 
informacije v zvezi z znanjem ali 
izkušnjami stranke zaradi ocene ustreznosti 
storitve ali instrumenta za stranko. Ker je 
pri teh storitvah zaščita strank ustrezno 
manjša, je ustrezno, da se pogoji za njihovo 
opravljanje izboljšajo. Zlasti je ustrezno, da 
se izključi možnost opravljanja teh storitev 
v povezavi s pomožno storitvijo, ki zajema
dajanje posojil vlagatelju, da bi ta lahko 
opravil posel, v katerega je vključeno 
investicijsko podjetje, saj to povečuje 
zapletenost posla in je zato težje razumeti z 
njim povezano tveganje. Prav tako je 
ustrezno bolje opredeliti merila za izbor 
finančnih instrumentov, na katere naj bi se 
te storitve nanašale, ter tako izključiti 
finančne instrumente, ki zajemajo izvedeni 
finančni instrument ali vključujejo 
strukturo, zaradi katere stranka težko 
razume zadevno tveganje; med te 
instrumente spadajo tudi kolektivni 
naložbeni podjemi za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP).

(53) Investicijskim podjetjem je dovoljeno, 
da opravljajo investicijske storitve, ki 
zajemajo samo izvrševanje in/ali 
sprejemanje in posredovanje naročil strank, 
ne da bi bilo za to treba pridobiti 
informacije v zvezi z znanjem ali 
izkušnjami stranke zaradi ocene ustreznosti 
storitve ali instrumenta za stranko. Ker je 
pri teh storitvah zaščita strank ustrezno 
manjša, je ustrezno, da se pogoji za njihovo 
opravljanje izboljšajo. Zlasti je ustrezno, da 
se izključi možnost opravljanja teh storitev 
v povezavi s pomožno storitvijo, ki zajema 
dajanje posojil vlagatelju, da bi ta lahko 
opravil posel, v katerega je vključeno 
investicijsko podjetje, saj to povečuje 
zapletenost posla in je zato težje razumeti z 
njim povezano tveganje. Prav tako je 
ustrezno bolje opredeliti merila za izbor 
finančnih instrumentov, na katere naj bi se 
te storitve nanašale, ter tako izključiti 
finančne instrumente, ki zajemajo izvedeni 
finančni instrument ali vključujejo 
strukturo, zaradi katere stranka težko 
razume zadevno tveganje.

Or. de
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Obrazložitev

KNPVP so po opredelitvi nekompleksni finančni instrumenti. Izpolnjujejo vse potrebne 
zahteve v skladu z opredelitvijo iz člena 38 direktive o izvajanju direktive MiFID in trenutno 
vsebujejo „bistvene podatke za vlagatelje“, kar zagotavlja boljšo zaščito vlagateljev. 
Razlikovanje med skladi pomeni nepotrebno birokracijo in razvodeni blagovno znamko 
KNPVP, vlagateljem pa ne zagotavlja boljše zaščite.

Predlog spremembe 305
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53 a) Države članice bi morale oblikovati 
sistem za preverjanje usposobljenosti 
vseh, ki zagotavljajo finančno svetovanje, 
ne glede na distribucijske poti svetovanja, 
da bi zagotovile, da svetovanje opravljajo 
le posamezniki z minimalno ravnjo 
usposobljenosti. Glede na razlike med 
maloprodajnimi trgi in potrebami 
vlagateljev v državah članicah, bi bilo 
treba to določiti na ravni držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 306
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 54 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54 a) Horizontalni pristop bi bil najboljši 
v zvezi s paketnimi maloprodajnimi 
naložbenimi produkti, saj bi se tako 
uporabljala enaka pravila za 
distributerje,ne glede na vrsto proizvoda. 
Tako bi moralo usklajevanje na najvišji 
ravni potekati med pričujočo direktivo in 
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Direktivo 2002/92/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. decembra 
2002 o zavarovalnem posredovanju.

Or. en

Predlog spremembe 307
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Treba je predpisati učinkovito 
obveznost „najboljše izvršitve“ za 
zagotovitev, da investicijska podjetja 
izvršujejo naročila strank pod pogoji, ki so 
za stranko najugodnejši. Ta obveznost bi se 
morala nanašati na podjetje, ki ima do 
stranke pogodbene ali posredniške 
obveznosti.

(58) Treba je predpisati učinkovito 
obveznost „najboljše izvršitve“ za 
zagotovitev, da investicijska podjetja 
izvršujejo naročila strank pod pogoji, ki so 
za stranko najugodnejši. Ta obveznost bi se 
morala nanašati na podjetje, ki ima do 
stranke pogodbene ali posredniške 
obveznosti, razširiti pa bi jo bilo treba tudi 
na primerne nasprotne stranke, če te 
delujejo v imenu stranke, za katero ravno 
tako velja obveznost najboljše izvršitve.

Or. en

Predlog spremembe 308
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 58 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58 a) Da se prispeva k širši delničarski 
bazi po vseh EU, bi bilo treba okrepiti 
najboljši okvir izvajanja za 
neprofesionalne vlagatelje, da bi ti lahko 
dostopali do širšega nabora mest 
izvrševanja, ki so sedaj na voljo po vsej 
EU. Pri uporabi najboljšega okvira 
izvajanja bi bilo treba upoštevati napredek 
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v tehnologiji za spremljanje najboljše 
izvršitve naročil.

Or. en

Obrazložitev

Od sprejetja direktive MiFID je prišlo do občutnega tehničnega napredka na področju 
najboljše izvršitve in tega bi morali v celoti izkoriščati tudi neprofesionalni vlagatelji.

Predlog spremembe 309
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) Informacije, ki jih investicijska 
podjetja dajejo strankam v zvezi s svojo 
politiko izvrševanja naročil, so pogosto 
splošne in standardne, tako da stranke ne 
razumejo, kako bo naročilo izvršeno, in ne 
morejo preveriti, ali podjetje izpolnjuje 
obveznost izvrševanja naročil pod pogoji, 
ki so za stranko najugodnejši. Za večjo 
zaščito vlagateljev je ustrezno določiti 
načela glede informacij, ki jih investicijska 
podjetja dajejo svojim strankam o politiki 
izvrševanja naročil, ter od podjetij 
zahtevati, da enkrat letno za vsako 
kategorijo finančnih instrumentov objavijo 
pet najprometnejših mest izvrševanja, na 
katerih so v preteklem letu izvrševali
naročila strank.

(60) Informacije, ki jih investicijska 
podjetja dajejo strankam v zvezi s svojo 
politiko izvrševanja naročil, so pogosto 
splošne in standardne, tako da stranke ne 
razumejo, kako bo naročilo izvršeno, in ne 
morejo preveriti, ali podjetje izpolnjuje 
obveznost izvrševanja naročil pod pogoji, 
ki so za stranko najugodnejši. Za večjo 
zaščito vlagateljev je ustrezno določiti 
načela glede informacij, ki jih investicijska 
podjetja dajejo svojim strankam o politiki 
izvrševanja naročil, ter od podjetij 
zahtevati, da enkrat letno za vsako 
kategorijo finančnih instrumentov objavijo 
pet najprometnejših mest izvrševanja, na 
katerih so v preteklem letu izvrševala
naročila strank, razen, če se odločijo za 
izvrševanje le na primarni borzi in da te 
informacije in informacije, ki jih objavijo 
mesta trgovanja o kakovosti izvrševanja, 
upoštevajo v svojih politikah najboljšega 
izvrševanja.

Or. en
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Predlog spremembe 310
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) Informacije, ki jih investicijska 
podjetja dajejo strankam v zvezi s svojo 
politiko izvrševanja naročil, so pogosto 
splošne in standardne, tako da stranke ne 
razumejo, kako bo naročilo izvršeno, in ne 
morejo preveriti, ali podjetje izpolnjuje 
obveznost izvrševanja naročil pod pogoji, 
ki so za stranko najugodnejši. Za večjo 
zaščito vlagateljev je ustrezno določiti 
načela glede informacij, ki jih investicijska 
podjetja dajejo svojim strankam o politiki 
izvrševanja naročil, ter od podjetij 
zahtevati, da enkrat letno za vsako 
kategorijo finančnih instrumentov objavijo 
pet najprometnejših mest izvrševanja, na 
katerih so v preteklem letu izvrševali
naročila strank.

(60) Informacije, ki jih investicijska 
podjetja dajejo strankam v zvezi s svojo 
politiko izvrševanja naročil, so pogosto 
splošne in standardne, tako da stranke ne 
razumejo, kako bo naročilo izvršeno, in ne 
morejo preveriti, ali podjetje izpolnjuje 
obveznost izvrševanja naročil pod pogoji, 
ki so za stranko najugodnejši. Za večjo 
zaščito vlagateljev je ustrezno določiti 
načela glede informacij, ki jih investicijska 
podjetja dajejo svojim strankam o politiki 
izvrševanja naročil, ter od podjetij 
zahtevati, da vsak mesec za vsako 
kategorijo finančnih instrumentov objavijo 
pet najprometnejših mest izvrševanja, na 
katerih so v preteklem letu izvrševala
naročila strank, in podrobno analizo 
kakovosti izvrševanja.

Or. en

Obrazložitev

Enkrat letno ni dovolj pogosto za zagotavljanje ustreznih informacij vlagateljem glede 
kakovosti izvrševanja določenega investicijskega podjetja.

Predlog spremembe 311
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Ob vzpostavljanju poslovnega odnosa 
s stranko bi lahko investicijska podjetja od 

črtano
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stranke ali potencialne stranke zahtevala, 
da hkrati privoli v politiko izvrševanja ter 
v možnost, da se njena naročila izvršujejo 
zunaj organiziranih trgov, MTF, OTF ali 
sistematičnega internalizatorja.

Or. en

Obrazložitev

Naročila se izvršijo na mestih trgovanja, ki pripadajo kategoriji MIFID.

Predlog spremembe 312
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Uvodna izjava 61

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61) Ob vzpostavljanju poslovnega odnosa 
s stranko bi lahko investicijska podjetja od 
stranke ali potencialne stranke zahtevala, 
da hkrati privoli v politiko izvrševanja ter v
možnost, da se njena naročila izvršujejo 
zunaj organiziranih trgov, MTF, OTF ali 
sistematičnega internalizatorja.

(61) Ob vzpostavljanju poslovnega odnosa 
s stranko bi lahko investicijska podjetja od 
stranke ali potencialne stranke zahtevala, 
da hkrati privoli v politiko izvrševanja ter v 
možnost, da se njena naročila izvršujejo 
zunaj organiziranih trgov, MTF ali 
sistematičnega internalizatorja.

Or. en

Predlog spremembe 313
Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(67) Finančna kriza je pokazala, da imajo 
stranke, ki niso neprofesionalne stranke, 
omejeno sposobnost razumevanja tveganja, 
povezanega z njihovimi naložbami. Poleg 
potrditve, da bi bilo treba okrepiti pravila o 
poslovanju v zvezi z vlagatelji, ki najbolj 

(67) Finančna kriza je pokazala, da imajo 
stranke, ki niso neprofesionalne stranke, 
omejeno sposobnost razumevanja tveganja, 
povezanega z njihovimi naložbami. Poleg 
potrditve, da bi bilo treba okrepiti pravila o 
poslovanju v zvezi z vlagatelji, ki najbolj 
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potrebujejo zaščito, je ustrezno, da se 
natančneje prilagodijo tudi zahteve, ki se
uporabljajo za različne kategorije strank. V 
ta namen je ustrezno razširiti nekatere 
zahteve glede informacij in poročanja tudi 
na odnos s primernimi nasprotnimi 
strankami. Zadevne zahteve bi se morale 
nanašati zlasti na zaščito finančnih 
instrumentov in denarnih sredstev strank 
ter na zahteve glede informacij in 
poročanja v zvezi z bolj zapletenimi 
finančnimi instrumenti in posli. Zaradi 
boljše opredelitve klasifikacije občin in 
lokalnih javnih organov je ustrezno, da se 
ti subjekti nedvoumno izločijo s seznama 
primernih nasprotnih strank in strank, ki se 
štejejo za profesionalne, hkrati pa se tem 
strankam omogoči, da lahko zaprosijo, da 
se jih obravnava kot profesionalne 
stranke.

potrebujejo zaščito, je ustrezno, da se 
natančneje prilagodijo tudi zahteve, ki se 
uporabljajo za različne kategorije strank. V 
ta namen je ustrezno razširiti nekatere 
zahteve glede informacij in poročanja tudi 
na odnos s primernimi nasprotnimi 
strankami. Zadevne zahteve bi se morale 
nanašati zlasti na zaščito finančnih 
instrumentov in denarnih sredstev strank 
ter na zahteve glede informacij in 
poročanja v zvezi z bolj zapletenimi 
finančnimi instrumenti in posli. Zaradi 
boljše opredelitve klasifikacije občin in 
lokalnih javnih organov je ustrezno, da se 
ti subjekti nedvoumno izločijo s seznama 
primernih nasprotnih strank in strank, ki se 
štejejo za profesionalne.

Or. en

Obrazložitev

Občine in lokalni javni organi ne bi smeli biti nikoli obravnavani kot profesionalne stranke, 
saj so odvisni od davkoplačevalskega denarja.

Predlog spremembe 314
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72) Za storitve, ki jih v Uniji opravljajo 
podjetja iz tretjih držav, se uporabljajo 
nacionalne ureditve in zahteve. Ti sistemi 
se med seboj zelo razlikujejo, poleg tega 
pa podjetja, ki imajo dovoljenje za 
poslovanje v skladu z njimi, ne uživajo 
svobode opravljanja storitev in pravice do 
ustanavljanja v drugih državah članicah, 
temveč le v državi, v kateri imajo sedež. 
Ustrezno je, da se uvede skupen 

črtano
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regulativni okvir na ravni Unije. Ta 
ureditev naj bi poenotila sedanji 
razdrobljen okvir, zagotovila varnost in 
enako obravnavo podjetij iz tretjih držav, 
ki dostopajo do trgov Unije, zagotovila, da 
bo Komisija opravila oceno 
enakovrednosti glede regulativnega in 
nadzornega okvira tretjih držav, ter 
zagotovila primerljivo raven zaščite 
vlagateljev v EU, ki uporabljajo storitve 
podjetij iz tretjih držav.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo se prestavi iz direktive v uredbo.

Predlog spremembe 315
Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72) Za storitve, ki jih v Uniji opravljajo 
podjetja iz tretjih držav, se uporabljajo 
nacionalne ureditve in zahteve. Ti sistemi 
se med seboj zelo razlikujejo, poleg tega pa 
podjetja, ki imajo dovoljenje za poslovanje 
v skladu z njimi, ne uživajo svobode 
opravljanja storitev in pravice do 
ustanavljanja v drugih državah članicah, 
temveč le v državi, v kateri imajo sedež. 
Ustrezno je, da se uvede skupen regulativni 
okvir na ravni Unije. Ta ureditev naj bi 
poenotila sedanji razdrobljen okvir, 
zagotovila varnost in enako obravnavo 
podjetij iz tretjih držav, ki dostopajo do 
trgov Unije, zagotovila, da bo Komisija 
opravila oceno enakovrednosti glede 
regulativnega in nadzornega okvira tretjih 
držav, ter zagotovila primerljivo raven 
zaščite vlagateljev v EU, ki uporabljajo 
storitve podjetij iz tretjih držav.

(72) Za storitve, ki jih v Uniji opravljajo 
investicijska podjetja in upravljavci trga iz 
tretjih držav, se uporabljajo nacionalne 
ureditve in zahteve. Ti sistemi se med 
seboj zelo razlikujejo, poleg tega pa 
podjetja, ki imajo dovoljenje za poslovanje 
v skladu z njimi, ne uživajo svobode 
opravljanja storitev in pravice do 
ustanavljanja v drugih državah članicah, 
temveč le v državi, v kateri imajo sedež. 
Ustrezno je, da se uvede skupen regulativni 
okvir na ravni Unije. Ta ureditev naj bi 
poenotila sedanji razdrobljen okvir, 
zagotovila varnost in enako obravnavo 
investicijskih podjetij in upravljavcev 
trgov iz tretjih držav, ki dostopajo do trgov 
Unije, zagotovila, da bo Komisija opravila 
oceno enakovrednosti glede regulativnega 
in nadzornega okvira tretjih držav, ter 
zagotovila primerljivo raven zaščite 
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vlagateljev v EU, ki uporabljajo storitve 
investicijskih podjetij in upravljavcev 
trgov iz tretjih držav.
(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Predlog je namenjen zagotavljanju, da MiFID vzpostavi ustrezen režim za investicijska 
podjetja in upravljavce trgov iz tretjih držav, ne pa režim, ki ureja le določene storitve, ki jih 
opravljajo investicijska podjetja. Ta režim bi zagotavljal, da so v področje uporabe MiFID 
zajete vse storitve, ki jih ponujajo tako investicijska podjetja kot upravljavci trgov iz tretjih 
držav, ki dostopajo do EU. Novi predlogi morajo jasno navesti, katera pravila se uporabljajo 
za tovrstne upravljavce trgov in katera pravila EU, če sploh katera, se ne uporabljajo.

Predlog spremembe 316
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72) Za storitve, ki jih v Uniji opravljajo 
podjetja iz tretjih držav, se uporabljajo 
nacionalne ureditve in zahteve. Ti sistemi 
se med seboj zelo razlikujejo, poleg tega pa 
podjetja, ki imajo dovoljenje za poslovanje 
v skladu z njimi, ne uživajo svobode 
opravljanja storitev in pravice do 
ustanavljanja v drugih državah članicah, 
temveč le v državi, v kateri imajo sedež. 
Ustrezno je, da se uvede skupen regulativni 
okvir na ravni Unije. Ta ureditev naj bi 
poenotila sedanji razdrobljen okvir, 
zagotovila varnost in enako obravnavo 
podjetij iz tretjih držav, ki dostopajo do 
trgov Unije, zagotovila, da bo Komisija 
opravila oceno enakovrednosti glede 
regulativnega in nadzornega okvira tretjih 
držav, ter zagotovila primerljivo raven 
zaščite vlagateljev v EU, ki uporabljajo 

(72) Za storitve, ki jih v Uniji opravljajo 
podjetja iz tretjih držav, se uporabljajo 
nacionalne ureditve in zahteve. Ti sistemi 
se med seboj zelo razlikujejo, poleg tega pa 
podjetja, ki imajo dovoljenje za poslovanje 
v skladu z njimi, ne uživajo svobode 
opravljanja storitev in pravice do 
ustanavljanja v drugih državah članicah, 
temveč le v državi, v kateri imajo sedež. 
Države članice bi sicer morale imeti 
možnost, da ohranijo te sisteme in 
zahteve, vendar je ustrezno, da se uvede 
skupen regulativni okvir na ravni Unije, ki 
bo podjetjem iz tretjih držav omogočil 
vzpostavitev podružnice v Uniji, prek 
katere bi opravljala storitve in dejavnosti 
po vsej Uniji, če ima ta podružnica 
dovoljenje pristojnih organov v državi 
članici in če je Komisija opravila oceno 
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storitve podjetij iz tretjih držav. enakovrednosti glede regulativnega in 
nadzornega okvira tretje države. Primerno 
bi bilo tudi, da bi skupni okvir podjetju iz 
tretje države omogočal, da primernim 
nasprotnim strankam s sedežem v državi 
članici nudijo storitve ali dejavnosti 
drugače kot zgolj prek podružnice v tej 
državi članici, ne da bi moralo zaprositi za 
dovoljenje v tej državi članici ali 
registracijo pri ESMA. Podjetja iz tretjih 
držav, ki želijo opravljati storitve ali 
dejavnosti za profesionalne stranke kot 
take po vsej uniji, bi morala imeti to 
možnost, če se registrirajo pri ESMA in 
(med drugim) če je Komisija opravila 
oceno enakovrednosti glede regulativnega 
in nadzornega okvira tretje države.

Or. en

Obrazložitev

Številne naložbene storitve in dejavnosti se opravljajo v okviru trajnega razmerja med 
podjetjem in stranko. Dostop vlagateljev iz EU in nasprotnih strank do storitev, ki jih 
opravljajo podjetja iz tretjih držav, bi bil neupravičeno omejen, če bi podjetjem iz tretjih 
držav dejansko prepovedali zagotavljanje informacij in raziskav svojim obstoječim strankam. 
Podjetje iz tretje države lahko osebi iz EU na njeno zahtevo zagotovi informacije ali trženjsko 
gradivo.

Predlog spremembe 317
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 72

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(72) Za storitve, ki jih v Uniji opravljajo 
podjetja iz tretjih držav, se uporabljajo 
nacionalne ureditve in zahteve. Ti sistemi 
se med seboj zelo razlikujejo, poleg tega pa 
podjetja, ki imajo dovoljenje za poslovanje 
v skladu z njimi, ne uživajo svobode 
opravljanja storitev in pravice do 
ustanavljanja v drugih državah članicah, 
temveč le v državi, v kateri imajo sedež. 

(72) Za storitve, ki jih v Uniji opravljajo 
podjetja iz tretjih držav, se uporabljajo 
nacionalne ureditve in zahteve. Ti sistemi 
se med seboj zelo razlikujejo, poleg tega pa 
podjetja, ki imajo dovoljenje za poslovanje 
v skladu z njimi, ne uživajo svobode 
opravljanja storitev in pravice do 
ustanavljanja v drugih državah članicah, 
temveč le v državi, v kateri imajo sedež. 
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Ustrezno je, da se uvede skupen regulativni 
okvir na ravni Unije. Ta ureditev naj bi 
poenotila sedanji razdrobljen okvir, 
zagotovila varnost in enako obravnavo 
podjetij iz tretjih držav, ki dostopajo do 
trgov Unije, zagotovila, da bo Komisija 
opravila oceno enakovrednosti glede 
regulativnega in nadzornega okvira tretjih 
držav, ter zagotovila primerljivo raven 
zaščite vlagateljev v EU, ki uporabljajo 
storitve podjetij iz tretjih držav.

Ustrezno je, da se uvede skupen regulativni 
okvir na ravni Unije. Ta ureditev naj bi 
poenotila sedanji razdrobljen okvir, 
zagotovila varnost in enako obravnavo 
podjetij iz tretjih držav, ki dostopajo do 
trgov Unije, zagotovila, da bo Komisija 
opravila učinkovito oceno enakovrednosti 
glede regulativnega in nadzornega okvira 
tretjih držav, ter zagotovila primerljivo 
raven zaščite vlagateljev v EU, ki 
uporabljajo storitve podjetij iz tretjih držav.
Nadvse pomembno je, da se podjetjem iz 
tretjih držav še naprej omogoči dostop do 
trgov EU brez nepotrebnih ovir.

Or. en

Predlog spremembe 318
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Uvodna izjava 73

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(73) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne stranke bi bilo treba 
vedno zahtevati, da podjetje ustanovi 
podružnico v Uniji. Za ustanovitev 
podružnice bi bilo treba pridobiti 
dovoljenje organov Unije, ki ustanovitev 
tudi nadzirajo. Med zadevnim pristojnim 
organom in pristojnim organom v tretji 
državi bi morali biti sklenjeni ustrezni 
dogovori o sodelovanju. Podružnica bi 
morala imeti dovolj začetnega kapitala. 
Po ustanovitvi bi morali podružnico 
nadzirati pristojni organi v državi članici, 
v kateri ima podružnica sedež; podjetje iz 
tretje države bi moralo imeti možnost 
opravljanja storitev v drugih državah 
članicah prek podružnice, ki ima 
dovoljenje za poslovanje in je pod 
ustreznim nadzorom, pred tem pa bi 
moralo to dejavnost priglasiti v skladu s 
postopkom priglasitve. Opravljanje 

črtano
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storitev brez podružnic bi moralo biti 
omejeno na primerne nasprotne stranke. 
Tako dejavnost bi bilo treba registrirati 
pri organu ESMA, nadzirati pa bi jo 
morali pristojni organi v tretji državi. Med 
organom ESMA in pristojnimi organi v 
tretji državi bi morali biti sklenjeni 
ustrezni dogovori o sodelovanju.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo se prestavi iz direktive v uredbo.

Predlog spremembe 319
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Uvodna izjava 73

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(73) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne stranke bi bilo treba 
vedno zahtevati, da podjetje ustanovi 
podružnico v Uniji. Za ustanovitev 
podružnice bi bilo treba pridobiti 
dovoljenje organov Unije, ki ustanovitev 
tudi nadzirajo. Med zadevnim pristojnim 
organom in pristojnim organom v tretji 
državi bi morali biti sklenjeni ustrezni 
dogovori o sodelovanju. Podružnica bi 
morala imeti dovolj začetnega kapitala. Po 
ustanovitvi bi morali podružnico nadzirati 
pristojni organi v državi članici, v kateri 
ima podružnica sedež; podjetje iz tretje 
države bi moralo imeti možnost opravljanja 
storitev v drugih državah članicah prek 
podružnice, ki ima dovoljenje za 
poslovanje in je pod ustreznim nadzorom,
pred tem pa bi moralo to dejavnost 
priglasiti v skladu s postopkom priglasitve. 
Opravljanje storitev brez podružnic bi 
moralo biti omejeno na primerne nasprotne 

(73) Podjetjem iz tretjih držav, ki v Uniji 
ustanovijo podružnico v skladu s skupnim 
okvirom EU za podružnice, bi bilo treba 
omogočiti, da iz te podružnice opravljajo 
storitve in dejavnosti za neprofesionalne 
stranke po vsej Uniji, vendar zaradi tega 
neprofesionalna stranka, za katero 
podjetje iz tretje države opravlja storitve, 
ne bi smele izgubiti možnosti, da na lastno 
pobudo ali drugače prejme storitve zunaj 
Unije (ali v skladu z nacionalnim 
sistemom). Za ustanovitev podružnice bi 
bilo treba pridobiti dovoljenje organov 
Unije, ki ustanovitev tudi nadzirajo. Med 
zadevnim pristojnim organom in pristojnim 
organom v tretji državi bi morali biti 
sklenjeni ustrezni dogovori o sodelovanju. 
Podružnica bi morala imeti dovolj 
začetnega kapitala. Po ustanovitvi bi 
morali podružnico nadzirati pristojni 
organi v državi članici, v kateri ima 
podružnica sedež; podjetje iz tretje države 
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stranke. Tako dejavnost bi bilo treba 
registrirati pri organu ESMA, nadzirati pa 
bi jo morali pristojni organi v tretji državi. 
Med organom ESMA in pristojnimi organi 
v tretji državi bi morali biti sklenjeni 
ustrezni dogovori o sodelovanju.

bi moralo imeti možnost opravljanja 
storitev v drugih državah članicah, pred 
tem pa bi moralo to dejavnost priglasiti v 
skladu s postopkom priglasitve. Ko se 
odobri opravljanje storitev v Uniji s strani 
podjetja iz tretje države, bi moralo biti 
omejeno na primerne nasprotne stranke in 
na neprofesionalne stranke. Tako 
dejavnost bi bilo treba registrirati pri 
organu ESMA, nadzirati pa bi jo morali 
pristojni organi v tretji državi. Med 
organom ESMA in pristojnimi organi v 
tretji državi bi morali biti sklenjeni ustrezni 
dogovori o sodelovanju.

Or. en

Obrazložitev

Kjer gre za profesionalne stranke, je treba slediti direktivi o upraviteljih alternativnih 
investicijskih skladov – zadostovati bi moralo imenovanje pravnega zastopnika. Fizična 
prisotnost v smislu podružnice ni potrebna.

Predlog spremembe 320
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Uvodna izjava 73

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(73) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne stranke bi bilo treba vedno 
zahtevati, da podjetje ustanovi podružnico 
v Uniji. Za ustanovitev podružnice bi bilo 
treba pridobiti dovoljenje organov Unije, ki 
ustanovitev tudi nadzirajo. Med zadevnim 
pristojnim organom in pristojnim organom 
v tretji državi bi morali biti sklenjeni 
ustrezni dogovori o sodelovanju. 
Podružnica bi morala imeti dovolj 
začetnega kapitala. Po ustanovitvi bi 
morali podružnico nadzirati pristojni 
organi v državi članici, v kateri ima 
podružnica sedež; podjetje iz tretje države 

(73) Podjetjem iz tretjih držav, ki v Uniji 
ustanovijo podružnico v skladu s skupnim 
okvirom EU za podružnice, bi bilo treba 
omogočiti, da iz te podružnice opravljajo 
storitve in dejavnosti za neprofesionalne 
stranke po vsej Uniji, vendar zaradi tega 
neprofesionalna stranka, za katero 
podjetje iz tretje države opravlja storitve, 
ne bi smele izgubiti možnosti, da na lastno 
pobudo ali drugače prejme storitve zunaj 
Unije (ali v skladu z nacionalnim 
sistemom). Za ustanovitev podružnice bi 
bilo treba pridobiti dovoljenje organov 
Unije, ki ustanovitev tudi nadzirajo. Med 
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bi moralo imeti možnost opravljanja 
storitev v drugih državah članicah prek 
podružnice, ki ima dovoljenje za 
poslovanje in je pod ustreznim nadzorom, 
pred tem pa bi moralo to dejavnost 
priglasiti v skladu s postopkom priglasitve.
Opravljanje storitev brez podružnic bi 
moralo biti omejeno na primerne 
nasprotne stranke. Tako dejavnost bi bilo 
treba registrirati pri organu ESMA, 
nadzirati pa bi jo morali pristojni organi v 
tretji državi. Med organom ESMA in 
pristojnimi organi v tretji državi bi morali 
biti sklenjeni ustrezni dogovori o 
sodelovanju.

zadevnim pristojnim organom in pristojnim 
organom v tretji državi bi morali biti 
sklenjeni ustrezni dogovori o sodelovanju. 
Po ustanovitvi bi morali podružnico 
nadzirati pristojni organi v državi članici, v 
kateri ima podružnica sedež; podjetje iz 
tretje države bi moralo imeti možnost 
opravljanja storitev v drugih državah 
članicah prek podružnice, ki ima 
dovoljenje za poslovanje in je pod 
ustreznim nadzorom, pred tem pa bi 
moralo to dejavnost priglasiti v skladu s 
postopkom priglasitve.

Or. en

Obrazložitev

Opravljanje čezmejnih storitev za podjetje z dovoljenjem, izdanim v skladu z direktivo o trgih 
finančnih instrumentov, ne bi smelo biti predmet zahteve o licenciranju. Poleg tega bo v 
številnih primerih podjetje iz EU s takim dovoljenjem posrednik pri zadevni transakciji, na 
primer kadar stranka iz EU podjetju iz EU naroči, naj zanj izvaja transakcije na trgu tretje 
države preko podjetja v tretji državi. V teh okoliščinah posredno opravljanje storitev za 
stranko iz EU ne bi smelo biti obravnavano kot opravljanje storitev v EU.

Predlog spremembe 321
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 73

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(73) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne stranke bi bilo treba vedno 
zahtevati, da podjetje ustanovi podružnico 
v Uniji. Za ustanovitev podružnice bi bilo 
treba pridobiti dovoljenje organov Unije, ki 
ustanovitev tudi nadzirajo. Med zadevnim 
pristojnim organom in pristojnim organom 
v tretji državi bi morali biti sklenjeni 
ustrezni dogovori o sodelovanju. 
Podružnica bi morala imeti dovolj 
začetnega kapitala. Po ustanovitvi bi 

(73) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne stranke bi bilo treba vedno 
zahtevati, da podjetje ustanovi podružnico 
v Uniji, razen če so pravne in nadzorne 
ureditve v tretji državi, kjer ima podjetje iz 
tretje države dovoljenje, enakovredne 
zahtevam EU. Za ustanovitev podružnice 
bi bilo treba pridobiti dovoljenje organov 
Unije, ki ustanovitev tudi nadzirajo. Med 
zadevnim pristojnim organom in pristojnim 
organom v tretji državi bi morali biti 
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morali podružnico nadzirati pristojni 
organi v državi članici, v kateri ima 
podružnica sedež; podjetje iz tretje države 
bi moralo imeti možnost opravljanja 
storitev v drugih državah članicah prek 
podružnice, ki ima dovoljenje za 
poslovanje in je pod ustreznim nadzorom, 
pred tem pa bi moralo to dejavnost 
priglasiti v skladu s postopkom priglasitve. 
Opravljanje storitev brez podružnic bi 
moralo biti omejeno na primerne nasprotne 
stranke. Tako dejavnost bi bilo treba 
registrirati pri organu ESMA, nadzirati pa 
bi jo morali pristojni organi v tretji državi. 
Med organom ESMA in pristojnimi organi 
v tretji državi bi morali biti sklenjeni 
ustrezni dogovori o sodelovanju.

sklenjeni ustrezni dogovori o sodelovanju. 
Podružnica bi morala imeti dovolj 
začetnega kapitala. Po ustanovitvi bi 
morali podružnico nadzirati pristojni 
organi v državi članici, v kateri ima 
podružnica sedež; podjetje iz tretje države 
bi moralo imeti možnost opravljanja 
storitev v drugih državah članicah prek 
podružnice, ki ima dovoljenje za 
poslovanje in je pod ustreznim nadzorom, 
pred tem pa bi moralo to dejavnost 
priglasiti v skladu s postopkom priglasitve. 
Opravljanje storitev brez podružnic bi 
moralo biti omejeno na primerne nasprotne 
stranke in profesionalne stranke. Tako 
dejavnost bi bilo treba registrirati pri 
organu ESMA, nadzirati pa bi jo morali 
pristojni organi v tretji državi. Med 
organom ESMA in pristojnimi organi v 
tretji državi bi morali biti sklenjeni ustrezni 
dogovori o sodelovanju.

Or. en

Predlog spremembe 322
Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 73

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(73) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne stranke bi bilo treba vedno 
zahtevati, da podjetje ustanovi podružnico 
v Uniji. Za ustanovitev podružnice bi bilo 
treba pridobiti dovoljenje organov Unije, ki 
ustanovitev tudi nadzirajo. Med zadevnim 
pristojnim organom in pristojnim organom 
v tretji državi bi morali biti sklenjeni 
ustrezni dogovori o sodelovanju. 
Podružnica bi morala imeti dovolj 
začetnega kapitala. Po ustanovitvi bi 
morali podružnico nadzirati pristojni 
organi v državi članici, v kateri ima 
podružnica sedež; podjetje iz tretje države 

(73) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne in profesionalne stranke 
bi bilo treba vedno zahtevati, da podjetje 
ustanovi podružnico v Uniji. Za 
ustanovitev podružnice bi bilo treba 
pridobiti dovoljenje organov Unije, ki 
ustanovitev tudi nadzirajo. Med zadevnim 
pristojnim organom in pristojnim organom 
v tretji državi bi morali biti sklenjeni 
ustrezni dogovori o sodelovanju. 
Podružnica bi morala imeti dovolj 
začetnega kapitala. Po ustanovitvi bi 
morali podružnico nadzirati pristojni 
organi v državi članici, v kateri ima 
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bi moralo imeti možnost opravljanja 
storitev v drugih državah članicah prek 
podružnice, ki ima dovoljenje za 
poslovanje in je pod ustreznim nadzorom, 
pred tem pa bi moralo to dejavnost 
priglasiti v skladu s postopkom priglasitve. 
Opravljanje storitev brez podružnic bi 
moralo biti omejeno na primerne nasprotne 
stranke. Tako dejavnost bi bilo treba 
registrirati pri organu ESMA, nadzirati pa 
bi jo morali pristojni organi v tretji državi. 
Med organom ESMA in pristojnimi organi 
v tretji državi bi morali biti sklenjeni 
ustrezni dogovori o sodelovanju.

podružnica sedež; podjetje iz tretje države 
bi moralo imeti možnost opravljanja 
storitev v drugih državah članicah prek 
podružnice, ki ima dovoljenje za 
poslovanje in je pod ustreznim nadzorom, 
pred tem pa bi moralo to dejavnost
priglasiti v skladu s postopkom priglasitve. 
Opravljanje storitev brez podružnic bi 
moralo biti omejeno na primerne nasprotne 
stranke. Tako dejavnost bi bilo treba 
registrirati pri organu ESMA, nadzirati pa 
bi jo morali pristojni organi v tretji državi. 
Med organom ESMA in pristojnimi organi 
v tretji državi bi morali biti sklenjeni 
ustrezni dogovori o sodelovanju.

Or. en

Obrazložitev

V besedilo je treba izrecno vključiti profesionalne stranke; za neprofesionalne in 
profesionalne stranke morajo veljati isti predpisi in zahteve glede podružnic in dovoljenj. 
Namen spremembe je preprečiti pravne luknje v besedilu in zagotoviti, da „profesionalni 
vlagatelji“ ne bodo obravnavani kot „primerne nasprotne stranke“.

Predlog spremembe 323
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 73

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(73) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne stranke bi bilo treba vedno 
zahtevati, da podjetje ustanovi podružnico 
v Uniji. Za ustanovitev podružnice bi bilo 
treba pridobiti dovoljenje organov Unije, ki 
ustanovitev tudi nadzirajo. Med zadevnim 
pristojnim organom in pristojnim organom 
v tretji državi bi morali biti sklenjeni 
ustrezni dogovori o sodelovanju. 
Podružnica bi morala imeti dovolj 
začetnega kapitala. Po ustanovitvi bi 
morali podružnico nadzirati pristojni 
organi v državi članici, v kateri ima 

(73) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne stranke bi bilo treba vedno 
zahtevati, da podjetje ustanovi podružnico 
v Uniji. Za ustanovitev podružnice bi bilo 
treba pridobiti dovoljenje organov Unije, ki 
ustanovitev tudi nadzirajo. Med zadevnim 
pristojnim organom in pristojnim organom 
v tretji državi bi morali biti sklenjeni 
ustrezni dogovori o sodelovanju. 
Podružnica bi morala imeti dovolj 
začetnega kapitala. Po ustanovitvi bi 
morali podružnico nadzirati pristojni 
organi v državi članici, v kateri ima 
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podružnica sedež; podjetje iz tretje države 
bi moralo imeti možnost opravljanja 
storitev v drugih državah članicah prek 
podružnice, ki ima dovoljenje za 
poslovanje in je pod ustreznim nadzorom, 
pred tem pa bi moralo to dejavnost 
priglasiti v skladu s postopkom priglasitve. 
Opravljanje storitev brez podružnic bi 
moralo biti omejeno na primerne nasprotne 
stranke. Tako dejavnost bi bilo treba 
registrirati pri organu ESMA, nadzirati pa 
bi jo morali pristojni organi v tretji državi. 
Med organom ESMA in pristojnimi organi 
v tretji državi bi morali biti sklenjeni 
ustrezni dogovori o sodelovanju.

podružnica sedež; podjetje iz tretje države 
bi moralo imeti možnost opravljanja 
storitev v drugih državah članicah prek 
podružnice, ki ima dovoljenje za 
poslovanje in je pod ustreznim nadzorom, 
pred tem pa bi moralo to dejavnost 
priglasiti v skladu s postopkom priglasitve. 
Opravljanje storitev brez podružnic bi 
moralo biti omejeno na primerne nasprotne 
stranke in profesionalne vlagatelje. Tako 
dejavnost bi bilo treba registrirati pri
organu ESMA, nadzirati pa bi jo morali 
pristojni organi v tretji državi. Med 
organom ESMA in pristojnimi organi v 
tretji državi bi morali biti sklenjeni ustrezni 
dogovori o sodelovanju.

Or. en

Predlog spremembe 324
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 73

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(73) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne stranke bi bilo treba vedno 
zahtevati, da podjetje ustanovi podružnico
v Uniji. Za ustanovitev podružnice bi bilo 
treba pridobiti dovoljenje organov Unije, ki 
ustanovitev tudi nadzirajo. Med zadevnim 
pristojnim organom in pristojnim organom 
v tretji državi bi morali biti sklenjeni 
ustrezni dogovori o sodelovanju. 
Podružnica bi morala imeti dovolj 
začetnega kapitala. Po ustanovitvi bi 
morali podružnico nadzirati pristojni 
organi v državi članici, v kateri ima 
podružnica sedež; podjetje iz tretje države 
bi moralo imeti možnost opravljanja 
storitev v drugih državah članicah prek 
podružnice, ki ima dovoljenje za 
poslovanje in je pod ustreznim nadzorom, 

(73) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne stranke bi bilo treba vedno 
zahtevati, da podjetje ustanovi podrejeno 
podjetje v Uniji. Ustanovitev podružnice za 
opravljanje storitev za profesionalne 
stranke bi morala biti pogojena s 
pridobitvijo dovoljenja in nadzorom v 
Uniji. Med zadevnim pristojnim organom 
in pristojnim organom v tretji državi bi 
morali biti sklenjeni ustrezni dogovori o 
sodelovanju. Podružnica bi morala imeti 
dovolj začetnega kapitala. Po ustanovitvi bi 
morali podružnico nadzirati pristojni 
organi v državi članici, v kateri ima 
podružnica sedež; podjetje iz tretje države 
bi moralo imeti možnost opravljanja 
storitev v drugih državah članicah prek 
podružnice, ki ima dovoljenje za 
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pred tem pa bi moralo to dejavnost 
priglasiti v skladu s postopkom priglasitve. 
Opravljanje storitev brez podružnic bi 
moralo biti omejeno na primerne nasprotne 
stranke. Tako dejavnost bi bilo treba 
registrirati pri organu ESMA, nadzirati pa 
bi jo morali pristojni organi v tretji državi. 
Med organom ESMA in pristojnimi organi 
v tretji državi bi morali biti sklenjeni 
ustrezni dogovori o sodelovanju.

poslovanje in je pod ustreznim nadzorom, 
pred tem pa bi moralo to dejavnost 
priglasiti v skladu s postopkom priglasitve. 
Opravljanje storitev brez podružnic bi 
moralo biti omejeno na primerne nasprotne 
stranke. Tako dejavnost bi bilo treba 
registrirati pri organu ESMA, nadzirati pa 
bi jo morali pristojni organi v tretji državi. 
Med organom ESMA in pristojnimi organi 
v tretji državi bi morali biti sklenjeni 
ustrezni dogovori o sodelovanju.

Or. en

Obrazložitev

Podružnica ne zagotavlja zadostne ravni zaščite neprofesionalnih vlagateljev.

Predlog spremembe 325
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74) Določba iz te direktive, ki ureja 
opravljanje storitev v Uniji s strani 
podjetij iz tretjih držav, ne bi smela 
vplivati na možnost oseb s sedežem v 
Uniji, da uporabljajo investicijske storitve 
podjetij iz tretjih držav izključno na lastno 
pobudo. Kadar podjetje iz tretje države 
opravlja storitve izključno na lastno 
pobudo osebe s sedežem v Uniji, se ne bi 
smelo šteti, da se te storitve opravljajo na 
ozemlju Unije. Če podjetje iz tretje države 
v Uniji pridobiva stranke ali potencialne 
stranke ali če v Uniji promovira ali 
oglašuje investicijske storitve ali posle 
skupaj s pomožnimi dejavnostmi, se ne bi 
smelo šteti, da se storitve opravljajo 
izključno na lastno pobudo stranke.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Besedilo se prestavi iz direktive v uredbo.

Predlog spremembe 326
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74) Določba iz te direktive, ki ureja 
opravljanje storitev v Uniji s strani podjetij 
iz tretjih držav, ne bi smela vplivati na 
možnost oseb s sedežem v Uniji, da 
uporabljajo investicijske storitve podjetij iz 
tretjih držav izključno na lastno pobudo.
Kadar podjetje iz tretje države opravlja 
storitve izključno na lastno pobudo osebe 
s sedežem v Uniji, se ne bi smelo šteti, da 
se te storitve opravljajo na ozemlju Unije. 
Če podjetje iz tretje države v Uniji 
pridobiva stranke ali potencialne stranke 
ali če v Uniji promovira ali oglašuje 
investicijske storitve ali posle skupaj s 
pomožnimi dejavnostmi, se ne bi smelo 
šteti, da se storitve opravljajo izključno na 
lastno pobudo stranke.

(74) Določba iz te direktive, ki ureja 
opravljanje storitev v Uniji s strani podjetij 
iz tretjih držav, ne bi smela vplivati na 
možnost oseb s sedežem v Uniji, da 
uporabljajo investicijske storitve podjetij iz 
tretjih držav.

Or. en

Predlog spremembe 327
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74) Določba iz te direktive, ki ureja 
opravljanje storitev v Uniji s strani podjetij 
iz tretjih držav, ne bi smela vplivati na 

(74) Določba iz te direktive, ki ureja 
opravljanje storitev ali poslov v Uniji s 
strani podjetij iz tretjih držav, ne bi smela 
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možnost oseb s sedežem v Uniji, da 
uporabljajo investicijske storitve podjetij iz 
tretjih držav izključno na lastno pobudo. 
Kadar podjetje iz tretje države opravlja 
storitve izključno na lastno pobudo osebe s 
sedežem v Uniji, se ne bi smelo šteti, da se 
te storitve opravljajo na ozemlju Unije. Če 
podjetje iz tretje države v Uniji pridobiva 
stranke ali potencialne stranke ali če v 
Uniji promovira ali oglašuje investicijske 
storitve ali posle skupaj s pomožnimi 
dejavnostmi, se ne bi smelo šteti, da se 
storitve opravljajo izključno na lastno 
pobudo stranke.o

vplivati na možnost oseb s sedežem v 
Uniji, da uporabljajo investicijske storitve 
ali posle podjetij iz tretjih držav izključno 
na lastno pobudo, možnost investicijskih 
podjetij z dovoljenjem, izdanim v skladu s 
to direktivo, ali kreditnim institucijam z 
dovoljenjem, izdanim v skladu z Direktivo 
2006/48/ES, ki opravljajo investicijske 
storitve ali posle, da uporabljajo 
investicijske storitve ali posle podjetja iz 
tretje države, možnost strank takih 
investicijskih podjetij ali kreditnih 
institucij, da uporabljajo investicijske 
storitve ali posle podjetja iz tretje države s 
posredovanjem investicijskega podjetja ali 
kreditne institucije, ali možnost oseb s 
sedežem v Uniji, da uporabljajo 
investicijske storitve ali posle podjetja iz 
tretje države, kadar se te storitve ali posli 
opravljajo zunaj Unije. Kadar podjetje 
tretje države opravlja storitve ali dejavnosti
izključno na lastno pobudo osebe v Uniji, 
se za te storitve ali dejavnosti ne sme šteti, 
da se opravljajo na ozemlju Unije. Če 
podjetje tretje države poskuša pridobiti 
stranke ali potencialne stranke v Uniji ali 
spodbuja ali oglašuje investicijske storitve 
ali posle skupaj s pomožnimi storitvami v 
Uniji (razen v okviru trajnega razmerja 
med podjetjem iz tretje države in to osebo 
v zvezi z opravljanjem teh storitev ali 
dejavnosti), se storitve ne štejejo za 
storitve ali dejavnosti, ki se opravljajo 
izključno na lastno pobudo stranke. Kadar 
podjetje iz tretje države opravlja storitve 
ali dejavnosti za investicijsko podjetje z 
dovoljenjem, izdanim v skladu s to 
direktivo, ali kreditno institucijo z 
dovoljenjem, izdanim v skladu z Direktivo 
2006/48/ES, ki opravlja investicijske 
storitve ali dejavnosti, ali preko takega 
podjetja ali institucije, se storitve ali 
dejavnosti podjetja iz tretje države ne bi 
smele obravnavati kot storitve ali 
dejavnosti, opravljene na ozemlju Unije. 
Investicijsko podjetje, ki opravlja funkcijo 
posrednika, je še naprej odgovorno, da 
stranki zagotovi zaščito v skladu s to 
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direktivo, ki se uporablja za storitve, 
opravljene za stranko. Kadar se oseba s 
sedežem v Uniji preseli izven Unije, da bi 
uporabljala storitve ali dejavnosti, ki jih 
opravlja podjetje iz tretje države, ali kadar 
podjetje iz tretje države svoje storitve 
običajno opravlja zunaj Unije, se te 
storitve ali dejavnosti ne bi smele 
obravnavati kot storitve ali dejavnosti, 
opravljene v Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Dostop vlagateljev iz EU in nasprotnih strank do storitev, ki jih opravljajo podjetja iz tretjih 
držav, bi bil neupravičeno omejen, če bi podjetjem iz tretjih držav, na primer, dejansko 
prepovedali zagotavljanje informacij in raziskav svojim obstoječim strankam. Treba je tudi 
pojasniti, da podjetje iz tretje države lahko osebi iz EU na njeno zahtevo zagotovi informacije 
ali trženjsko gradivo.

Predlog spremembe 328
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74) Določba iz te direktive, ki ureja 
opravljanje storitev v Uniji s strani podjetij 
iz tretjih držav, ne bi smela vplivati na 
možnost oseb s sedežem v Uniji, da 
uporabljajo investicijske storitve podjetij iz 
tretjih držav izključno na lastno pobudo. 
Kadar podjetje iz tretje države opravlja
storitve izključno na lastno pobudo osebe s 
sedežem v Uniji, se ne bi smelo šteti, da se 
te storitve opravljajo na ozemlju Unije. Če 
podjetje iz tretje države v Uniji pridobiva 
stranke ali potencialne stranke ali če v 
Uniji promovira ali oglašuje investicijske 
storitve ali posle skupaj s pomožnimi 
dejavnostmi, se ne bi smelo šteti, da se 
storitve opravljajo izključno na lastno 

(74) Določba iz te direktive, ki ureja 
opravljanje storitev v Uniji s strani podjetij 
iz tretjih držav, ne bi smela vplivati na 
možnost oseb s sedežem v Uniji, da 
uporabljajo investicijske storitve podjetij iz 
tretjih držav na lastno pobudo. Kadar 
podjetje iz tretje države opravlja storitve na 
lastno pobudo osebe s sedežem v Uniji, se 
ne bi smelo šteti, da se te storitve 
opravljajo na ozemlju Unije. Če podjetje 
tretje države poskuša pridobiti stranke ali 
potencialne stranke v Uniji ali spodbuja ali 
oglašuje investicijske storitve ali posle 
skupaj s pomožnimi storitvami v Uniji, 
razen v okviru obstoječega razmerja, v 
okviru katerega mora podjetje svoji 
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pobudo stranke. stranki zagotavljati neprekinjeno storitev,
se storitve ne štejejo za storitve, ki se 
opravljajo izključno na lastno pobudo 
stranke.

Or. en

Obrazložitev

Številne naložbene storitve in dejavnosti se opravljajo v okviru že obstoječega razmerja med 
podjetjem in stranko. Dostop vlagateljev iz EU in nasprotnih strank do storitev, ki jih 
opravljajo podjetja iz tretjih držav, bi bil neupravičeno omejen, če bi podjetjem iz tretjih 
držav, na primer, dejansko prepovedali zagotavljanje informacij in raziskav svojim 
obstoječim strankam.

Predlog spremembe 329
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74) Določba iz te direktive, ki ureja 
opravljanje storitev v Uniji s strani podjetij 
iz tretjih držav, ne bi smela vplivati na 
možnost oseb s sedežem v Uniji, da 
uporabljajo investicijske storitve podjetij iz 
tretjih držav izključno na lastno pobudo. 
Kadar podjetje iz tretje države opravlja 
storitve izključno na lastno pobudo osebe s 
sedežem v Uniji, se ne bi smelo šteti, da se 
te storitve opravljajo na ozemlju Unije. Če 
podjetje iz tretje države v Uniji pridobiva 
stranke ali potencialne stranke ali če v 
Uniji promovira ali oglašuje investicijske 
storitve ali posle skupaj s pomožnimi 
dejavnostmi, se ne bi smelo šteti, da se 
storitve opravljajo izključno na lastno 
pobudo stranke.

(74) Določba iz te direktive, ki ureja 
opravljanje storitev v Uniji s strani podjetij 
iz tretjih držav, ki ne izpolnjujejo meril 
enakovrednosti, ne bi smela vplivati na 
možnost neprofesionalnih strank s 
sedežem v Uniji, da uporabljajo 
investicijske storitve podjetij iz tretjih 
držav izključno na lastno pobudo. Kadar 
podjetje tretje države opravlja storitve 
izključno na lastno pobudo 
neprofesionalne stranke v Uniji, se za 
storitve ne sme šteti, da se opravljajo na 
ozemlju Unije. Če podjetje iz tretje države 
v Uniji pridobiva stranke ali potencialne 
stranke ali če v Uniji promovira ali 
oglašuje investicijske storitve ali posle 
skupaj s pomožnimi dejavnostmi, se ne bi 
smelo šteti, da se storitve opravljajo 
izključno na lastno pobudo stranke.

Or. en
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Predlog spremembe 330
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 74 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74 a) Pri ugotavljanju dejanske 
enakovrednosti sistemov v tretjih državah 
se omejijo na tiste predpise, ki so bili 
dogovorjeni na mednarodnih forumih, kot 
je G20. Pravila o obveznosti trgovanja z 
izvedenimi instrumenti bi morala biti 
karseda usklajena, kakor predvideva 
Uredba (EU) št. .../... [EMIR], vendar se 
številni deli te direktive ne nanašajo na 
obveznosti, dogovorjene v okviru skupine 
G20, in niso usmerjeni v stabilnost 
finančnega sistema ter torej morda ni 
primerno, da bi jih tretje države 
neposredno prevzele.

Or. en

Predlog spremembe 331
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 74 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74 b) Komisija bi morala pri presojanju o 
enakovrednosti tretje države zagotoviti, da 
bo presoja sledila pristopu, ki bo dajal 
prednost največjim trgovinskim 
partnericam EU, ter da bo države z zgolj 
nekaj podjetji, ki dostopajo na trge EU, 
obravnavala šele potem, ko bodo 
pomembnejši trgi že ocenjeni.

Or. en
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Obrazložitev

Besedilo je v skladu s predlogom spremembe poročevalca o prehodnih določbah, ki se 
uporabljajo za tretje države, medtem ko čakajo na presojo enakovrednosti.

Predlog spremembe 332
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 74 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(74 c) Kadar podjetje iz tretje države 
opravlja storitve na pobudo stranke iz EU, 
se zanj ne bi smelo zahtevati dovoljenje ali 
registracijo v EU, če opravlja storitve 
samo za podjetja z dovoljenjem, izdanim v 
skladu z direktivo o trgih finančnih 
instrumentov, ali če se storitev opravlja 
izključno zunaj EU.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je nujen za dostopanje podjetij EU na trge tretjih držav, saj nekatere 
države, ki nikoli ne bodo dosegle ravni, enakovredne EU, zahtevajo, da se nekatere dejavnosti 
opravljajo prek lokalnih subjektov.

Predlog spremembe 333
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(75) Dovoljenje za upravljanje 
organiziranega trga bi moralo biti 
razširjeno na vse dejavnosti, ki so 
neposredno povezane z objavljanjem, 
obdelavo, izvršitvijo in potrditvijo naročil 
ter poročanjem o njih od takrat, ko so taka 
naročila na organiziranem trgu sprejeta, do 

(75) Dovoljenje za upravljanje 
organiziranega trga bi moralo biti 
razširjeno na vse dejavnosti, ki so 
neposredno povezane z objavljanjem, 
obdelavo, izvršitvijo in potrditvijo naročil 
ter poročanjem o njih od takrat, ko so taka 
naročila na organiziranem trgu sprejeta, do 
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takrat, ko so posredovana v kasnejši 
zaključek, in na dejavnosti v zvezi z 
uvrstitvijo finančnih instrumentov v 
trgovanje. Tu bi morale biti zajeti tudi 
posli, sklenjeni prek posredovanja 
vzdrževalcev trga, ki jih imenuje 
organizirani trg, ter izvršeni v okviru 
sistemov organiziranega trga in v skladu s 
pravili, ki veljajo za te sisteme. Ne šteje se, 
da so vsi posli, ki jih sklenejo člani ali 
udeleženci organiziranega trga, MTF ali 
OTF , sklenjeni v okviru sistemov 
organiziranega trga, MTF ali OTF . Posli, 
ki jih člani ali udeleženci sklenejo 
dvostransko in ki ne izpolnjujejo 
obveznosti, določene za organiziran trg,
MTF ali OTF  v okviru te direktive, bi se 
morale šteti za posle, sklenjene zunaj 
organiziranega trga, MTF ali OTF , za 
namene opredelitve sistematičnega 
internalizatorja. V takem primeru bi se 
morala uporabljati obveznost 
investicijskega podjetja, da objavi 
zavezujoče ponudbe, če so izpolnjeni 
pogoji iz te direktive.

takrat, ko so posredovana v kasnejši 
zaključek, in na dejavnosti v zvezi z 
uvrstitvijo finančnih instrumentov v 
trgovanje. Tu bi morale biti zajeti tudi 
posli, sklenjeni prek posredovanja 
vzdrževalcev trga, ki jih imenuje 
organizirani trg, ter izvršeni v okviru 
sistemov organiziranega trga in v skladu s 
pravili, ki veljajo za te sisteme. Ne šteje se, 
da so vsi posli, ki jih sklenejo člani ali 
udeleženci organiziranega trga ali MTF, 
sklenjeni v okviru sistemov organiziranega 
trga ali MTF. Posli, ki jih člani ali 
udeleženci sklenejo dvostransko in ki ne 
izpolnjujejo obveznosti, določene za 
organiziran trg ali MTF v okviru te 
direktive, bi se morale šteti za posle, 
sklenjene zunaj organiziranega trga ali
MTF, za namene opredelitve 
sistematičnega internalizatorja. V takem 
primeru bi se morala uporabljati obveznost 
investicijskega podjetja, da objavi 
zavezujoče ponudbe, če so izpolnjeni 
pogoji iz te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 334
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Uvodna izjava 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(78) Uvedba tržne rešitve za sistem stalnih 
informacij naj bi prispevala k vzpostavitvi 
bolj povezanega evropskega trga in olajšala 
udeležencem na trgu dostop do 
konsolidiranih informacij o preglednosti 
trgovanja, ki so na voljo. Predvidena 
rešitev temelji na izdaji dovoljenja 
ponudnikom, ki delajo po vnaprej 
določenih in nadzorovanih parametrih in

(78) Uvedba tržne rešitve za sistem stalnih 
informacij za lastniške vrednostne papirje
naj bi prispevala k vzpostavitvi bolj 
povezanega evropskega trga in olajšala 
udeležencem na trgu dostop do 
konsolidiranih informacij o trgih. 
Predvidena rešitev temelji na izdaji 
dovoljenja sistemom odobrenih objav, ki 
bi zagotovili, da organizirani trgi, MTF, 
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si med seboj konkurirajo, z namenom 
pridobiti tehnično zelo napredne in 
inovativne rešitve, ki bodo čim bolje 
služile trgu.

OTF, sistematični internalizatorji in 
podjetja, ki trgujejo na prostem trgu, 
končnim uporabnikom in komercialnim 
dobaviteljem podatkov dajejo na voljo 
usklajene in točne podatke o trgih, slednji 
pa bi si med seboj konkurirali, z namenom 
pridobiti tehnično zelo napredne in 
inovativne rešitve, ki bodo čim bolje 
služile trgu.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana komercialna rešitev za podatke o trgih bo zagotovila točne in dostopne 
konsolidirane informacije samo, če bo ESMA izdala skupne evropske podatkovne standarde 
ter če bodo nato kakovost in skladnost podatkov zagotavljali regulirani sistemi dovoljenih 
objav, ki bodo objavljali podatke o trgih.

Predlog spremembe 335
Anne E. Jensen

Predlog direktive
Uvodna izjava 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(78) Uvedba tržne rešitve za sistem stalnih 
informacij naj bi prispevala k vzpostavitvi 
bolj povezanega evropskega trga in olajšala 
udeležencem na trgu dostop do 
konsolidiranih informacij o preglednosti 
trgovanja, ki so na voljo. Predvidena
rešitev temelji na izdaji dovoljenja 
ponudnikom, ki delajo po vnaprej 
določenih in nadzorovanih parametrih in 
si med seboj konkurirajo, z namenom 
pridobiti tehnično zelo napredne in 
inovativne rešitve, ki bodo čim bolje 
služile trgu.

(78) Uvedba sistema stalnih informacij za 
lastniške vrednostne papirje naj bi 
prispevala k vzpostavitvi bolj povezanega 
evropskega trga in olajšala udeležencem na 
trgu dostop do konsolidiranih informacij o 
preglednosti trgovanja, ki so na voljo po 
razumnih cenah glede na produkcijske 
stroške. Predvideno rešitev bi upravljal en 
subjekt, ki pa bi bil komercialno podjetje, 
izbrano vsaka tri leta z javnim razpisom 
na podlagi ponudbe, ki jo predloži 
Evropski komisiji.

Or. en
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Predlog spremembe 336
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(78) Uvedba tržne rešitve za sistem stalnih 
informacij naj bi prispevala k vzpostavitvi 
bolj povezanega evropskega trga in olajšala 
udeležencem na trgu dostop do 
konsolidiranih informacij o preglednosti 
trgovanja, ki so na voljo. Predvidena 
rešitev temelji na izdaji dovoljenja 
ponudnikom, ki delajo po vnaprej 
določenih in nadzorovanih parametrih in si 
med seboj konkurirajo, z namenom 
pridobiti tehnično zelo napredne in 
inovativne rešitve, ki bodo čim bolje 
služile trgu.

(78) Uvedba celovite rešitve za sistem 
stalnih informacij naj bi prispevala k 
vzpostavitvi bolj povezanega evropskega 
trga in olajšala udeležencem na trgu dostop 
do konsolidiranih informacij o preglednosti 
trgovanja, ki so na voljo. Predvidena 
rešitev temelji na izdaji dovoljenja 
ponudnikom, ki delajo po vnaprej 
določenih in nadzorovanih parametrih in si 
med seboj konkurirajo, z namenom 
pridobiti tehnično zelo napredne in 
inovativne rešitve, ki bodo čim bolje 
služile trgu. Zahteva, da vsi ponudniki 
stalnih informacij konsolidirajo vse 
podatke v sistemu odobrenih objav, bo 
zagotovila konkurenco na področju 
storitev za stranke namesto širine zajetih 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 337
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(78) Uvedba tržne rešitve za sistem stalnih 
informacij naj bi prispevala k vzpostavitvi 
bolj povezanega evropskega trga in olajšala 
udeležencem na trgu dostop do 
konsolidiranih informacij o preglednosti 
trgovanja, ki so na voljo. Predvidena 
rešitev temelji na izdaji dovoljenja 
ponudnikom, ki delajo po vnaprej 

(78) Uvedba tržne rešitve za sistem stalnih 
informacij naj bi prispevala k vzpostavitvi 
bolj povezanega evropskega trga in olajšala 
udeležencem na trgu dostop do 
konsolidiranih informacij o preglednosti 
trgovanja, ki so na voljo. Predvidena 
rešitev temelji na izdaji dovoljenja 
ponudnikom, ki delajo po vnaprej 
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določenih in nadzorovanih parametrih in si 
med seboj konkurirajo, z namenom 
pridobiti tehnično zelo napredne in 
inovativne rešitve, ki bodo čim bolje 
služile trgu.

določenih in nadzorovanih parametrih in si 
med seboj konkurirajo, z namenom 
pridobiti tehnično zelo napredne in 
inovativne rešitve, ki bodo čim bolje 
služile trgu. Če komercialne rešitve ne 
bodo zagotovile delujočega sistema stalnih 
informacij za lastniške vrednostne papirje, 
bi morala Evropska komisija predlagati 
javno rešitev za sistem stalnih informacij 
za lastniške vrednostne papirje, ki bo 
lahko zagotovil učinkovito preglednost po 
trgovanju.

Or. en

Predlog spremembe 338
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 78 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(78 a) Glede na sistemsko tveganje 
sintetičnih investicijskih skladov, ki 
kotirajo na borzi, in njihovo uporabo s 
strani neprofesionalnih strank je nadvse 
pomembno vlagateljem zagotoviti večjo 
preglednost pri teh proizvodih. Predpisi v 
zvezi s sistemi stalnih informacij bi se 
morali uporabljati tudi za instrumente, 
podobne lastniškim, zlasti za investicijske 
sklade, ki kotirajo na borzi.

Or. en

Obrazložitev

Zdi se sicer, da predpisi o sistemih stalnih informacij zajemajo vse od lastniških vrednostnih 
papirjev do instrumentov, podobnih lastniškim, vendar je to treba izrecno navesti, zlasti glede 
na visoko rast uporabe lastniških vrednostnih papirjev s strani neprofesionalnih vlagateljev v 
zadnjih letih.
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Predlog spremembe 339
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 83

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(83) Skupina G-20 se je na zasedanju v 
Pittsburghu 25. septembra 2009 odločila 
izboljšati regulacijo, delovanje in 
preglednost finančnih trgov in blagovnih 
borz, da se odpravi pretirana nestanovitnost 
cen blaga. Sporočili Komisije z dne 
28. oktobra 2009 o bolje delujoči verigi 
preskrbe s hrano v Evropi in z dne 
2. februarja 2011 o reševanju izzivov na 
blagovnih borzah in na področju surovin 
vsebujeta ukrepe, ki naj bi bili sprejeti v 
okviru revizije direktive 2004/39/ES.

(83) Skupina G-20 se je na zasedanju v 
Pittsburghu 25. septembra 2009 odločila 
izboljšati regulacijo, delovanje in 
preglednost finančnih trgov in blagovnih 
borz, da se odpravi pretirana nestanovitnost 
cen blaga. Sporočili Komisije z dne 
28. oktobra 2009 o bolje delujoči verigi 
preskrbe s hrano v Evropi in z dne 
2. februarja 2011 o reševanju izzivov na 
blagovnih borzah in na področju surovin 
vsebujeta ukrepe, ki naj bi bili sprejeti v 
okviru revizije direktive 2004/39/ES.
Namen poročila Mednarodnega združenja 
nadzornikov trga vrednostnih papirjev 
(IOSCO) o načelih regulacije in nadzora 
trgov izvedenih finančnih instrumentov 
na blago iz septembra 2011 je bil 
prispevati k zagotovitvi, da bodo trgi 
izvedenih finančnih instrumentov na 
fizično blago opravljali svojo temeljno 
funkcijo oblikovanja in zavarovanja cen, 
hkrati pa delovali brez manipulacij in 
škodljivih sistemov trgovanja, IOSCO pa 
ob tem poudarja bistven pomen 
preglednosti.

Or. en

Obrazložitev

Blagovni trgi so do določene mere medsebojno povezani na globalni ravni in zato je 
pomembno upoštevati delo in priporočila združenja IOSCO. To poročilo vključuje 
priporočila, ki bi lahko pomagala zagotoviti, da bodo trgi izvedenih finančnih instrumentov 
na fizično blago opravljali svojo temeljno funkcijo oblikovanja in zavarovanja cen, hkrati pa 
delovali brez manipulacij in škodljivih sistemov trgovanja. To načelo je oblastem v pomoč pri 
oblikovanju primernega regulatornega in nadzornega pristopa.
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Predlog spremembe 340
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 83 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(83 a) Projektna skupina združenja 
IOSCO za terminske trge blaga je 
aprila 2011 uradno poročala Odboru za 
finančno stabilnost, da: „pristojnosti 
poseganja bi morale vključevati 
formalizirana pooblastila za upravljanje 
pozicij, vključno s pooblastilom za 
določanje predhodnih omejitev pozicij, 
kjer je to potrebno, ter za ukrepanje pri 
pozicijah, ki bi utegnile zmotiti urejeno 
delovanje trga v kateri koli fazi pogodbe, 
pooblastila za omejitev gibanja cen za 
določeno obdobje (npr. en dan) ali 
pooblastilo za ustavitev trgovanja ali 
določitev obdobja ohlajanja, vsi ti ukrepi 
pa bi morali biti skrbno pripravljeni in 
uporabljeni glede na vsak posamezni 
terminski trg blaga.“

Or. en

Obrazložitev

Tako združenje IOSCO kot skupina G20 sta opravila obsežno delo na področju izvedenih 
finančnih instrumentov na blago. To delo je treba priznati in vključiti v direktivo o trgih 
finančnih instrumentov, da bi tako sledili priporočilom strokovnjakov na tem področju in 
dosegli kar največjo usklajenost na svetovni ravni.

Predlog spremembe 341
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 83 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(83 b) Ta pristop so v izjavi v Parizu 
23. junija 2011 uradno podprli kmetijski 
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ministri držav G20: „Podpiramo finančne 
ministre in guvernerje centralnih bank 
držav G20, ki so na srečanju v 
Washingtonu, ki je potekalo 14. in 
15. aprila 2011, poudarili, da morajo biti 
udeleženci na trgih izvedenih finančnih 
instrumentov na blago ustrezno regulirani 
in nadzorovani, pozvali k večji 
preglednosti na denarnih trgih in trgih 
izvedenih finančnih instrumentov, kakor 
je pred tem priporočilo združenje IOSCO, 
ter izrazili pričakovanje, da bo IOSCO do 
septembra 2011 pripravil dokončna 
priporočila o regulaciji in nadzoru na tem 
področju, zlasti za obravnavo tržnih 
zlorab in manipulacij, na primer s 
formalizacijo pooblastil za upravljanje 
pozicij, vključno s pooblastilom za 
določitev predhodnih omejitev pozicije, 
kjer je to potrebno, ter drugimi 
pristojnostmi poseganja.“

Or. en

Obrazložitev

Tako združenje IOSCO kot skupina G20 sta opravila obsežno delo na področju izvedenih 
finančnih instrumentov na blago. To delo je treba priznati in vključiti v direktivo o trgih 
finančnih instrumentov, da bi tako sledili priporočilom strokovnjakov na tem področju in 
dosegli kar največjo usklajenost na svetovni ravni.

Predlog spremembe 342
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 83 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(83 c) IOSCO je septembra 2011 opredelil 
načela regulacije in nadzora blagovnih 
trgov, ki zajemajo: načela glede priprave 
pogodb; načela nadzora trgov izvedenih 
finančnih instrumentov na blago; načela 
obravnave neurejenih trgov izvedenih 
finančnih instrumentov na blago, med 
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drugim s pooblastili za upravljanje pozicij, 
vključno s pooblastilom za določanje 
omejitev pozicije; načela izvajanja in 
izmenjave informacij; ter načela boljšega 
oblikovanja cen na trgih izvedenih 
finančnih instrumentov na blago.

Or. en

Obrazložitev

Tako združenje IOSCO kot skupina G20 sta opravila obsežno delo na področju izvedenih 
finančnih instrumentov na blago. To delo je treba priznati in vključiti v direktivo o trgih 
finančnih instrumentov, da bi tako sledili priporočilom strokovnjakov na tem področju in 
dosegli kar največjo usklajenost na svetovni ravni.

Predlog spremembe 343
Kay Swinburne

Predlog direktive
Uvodna izjava 83 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(83 d) Načela združenja IOSCO je nato 
podprla skupina G20 na srečanju v 
Cannesu 4. novembra 2011 z izjavo, da „v 
okviru naše agende za finančno ureditev 
podpiramo priporočila združenja IOSCO 
za izboljšanje regulacije in nadzora trgov 
izvedenih finančnih instrumentov na 
blago. Strinjamo se, da bi bilo treba 
tržnim regulatorjem podeliti pooblastila za 
učinkovito posredovanje, da bi preprečili 
tržne zlorabe. Kar zadeva pristojnosti 
poseganja, bi morali tržni regulatorji 
imeti in uporabljati zlasti formalna 
pooblastila za upravljanje pozicij, 
vključno s pooblastilom za določitev 
predhodnih omejitev pozicije, kjer je to 
potrebno.“

Or. en
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Obrazložitev

Tako združenje IOSCO kot skupina G20 sta opravila obsežno delo na področju izvedenih 
finančnih instrumentov na blago. To delo je treba priznati in vključiti v direktivo o trgih 
finančnih instrumentov, da bi tako sledili priporočilom strokovnjakov na tem področju in 
dosegli kar največjo usklajenost na svetovni ravni.

Predlog spremembe 344
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 84

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(84) Pooblastila, ki so na razpolago 
pristojnim organom, bi bilo treba dopolniti 
z izrecnimi pooblastili, da lahko pristojni 
organi od katere koli osebe zahtevajo
podatke o velikosti in namenu pozicije v 
pogodbah o izvedenih finančnih 
instrumentih na blago ter da lahko od osebe 
zahtevajo, da sprejme ukrepe za 
zmanjšanje pozicije v pogodbah na 
izvedene finančne instrumente.

(84) Pooblastila, ki so na razpolago 
pristojnim organom, bi bilo treba dopolniti 
z izrecnimi pooblastili, da lahko pristojni 
organi od katere koli osebe redno pridobijo
podatke o velikosti in namenu pozicije v 
pogodbah o izvedenih finančnih 
instrumentih na blago ter da lahko od osebe 
zahtevajo, da sprejme ukrepe za 
zmanjšanje pozicije v pogodbah na 
izvedene finančne instrumente.

Or. en

Predlog spremembe 345
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Uvodna izjava 85

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(85) Pristojnim organom bi bilo treba 
podeliti izrecna pooblastila, da se omeji 
zmožnost katere koli osebe ali skupine 
oseb za sklepanje pogodb o izvedenih 
finančnih instrumentih v zvezi z blagom. 
Uporaba omejitve bi morala biti možna 
tako v primeru posameznih poslov kot tudi 

(85) Pristojnim organom bi bilo treba 
podeliti izrecna pooblastila za upravljanje 
pozicije katere koli osebe ali skupine oseb 
v pogodbah o izvedenih finančnih 
instrumentih v zvezi z blagom. Pristojni 
organ bi moral zagotoviti, da so 
pooblastila, potrebna za izvajanje 
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pri pozicijah, oblikovanih v daljšem času. 
Zlasti v zadnjem primeru bi moral
pristojni organ zagotoviti, da so omejitve 
pozicij nediskriminatorne, jasno določene, 
da ustrezno upoštevajo posebnosti 
zadevnega trga ter da so potrebne za 
ohranjanje celovitosti in pravilnega 
delovanja trga.

upravljanja pozicij, nediskriminatorna, 
jasno določena, da ustrezno upoštevajo 
posebnosti zadevnega trga ter da so 
potrebna za ohranjanje celovitosti in 
pravilnega delovanja trga. Omejitve pozicij 
bi bilo treba uporabiti zgolj, kjer je to 
primerno, in samo v mesecu dobave, saj bi 
lahko bistveno škodljivo vplivale na 
likvidnost.

Or. en

Predlog spremembe 346
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Uvodna izjava 85

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(85) Pristojnim organom bi bilo treba 
podeliti izrecna pooblastila, da se omeji 
zmožnost katere koli osebe ali skupine 
oseb za sklepanje pogodb o izvedenih 
finančnih instrumentih v zvezi z blagom. 
Uporaba omejitve bi morala biti možna 
tako v primeru posameznih poslov kot tudi 
pri pozicijah, oblikovanih v daljšem času. 
Zlasti v zadnjem primeru bi moral pristojni 
organ zagotoviti, da so omejitve pozicij 
nediskriminatorne, jasno določene, da 
ustrezno upoštevajo posebnosti zadevnega 
trga ter da so potrebne za ohranjanje 
celovitosti in pravilnega delovanja trga.

(85) Pristojnim organom bi bilo treba 
podeliti izrecna pooblastila, da se omeji 
zmožnost katere koli osebe ali skupine 
oseb za sklepanje pogodb o izvedenih 
finančnih instrumentih v zvezi z blagom. 
Uporaba omejitve bi morala biti možna 
tako v primeru posameznih poslov kot tudi 
pri pozicijah, oblikovanih v daljšem času. 
Zlasti v zadnjem primeru bi moral pristojni 
organ zagotoviti, da so omejitve pozicij 
nediskriminatorne, jasno določene, da 
ustrezno upoštevajo posebnosti zadevnega 
trga, da so potrebne za ohranjanje 
celovitosti in pravilnega delovanja trga ter 
da jih upravičuje položaj, ki ga opredeli 
ESMA v regulativnih tehničnih 
standardih.

Or. en

Obrazložitev

Organ ESMA bi moral imeti pristojnosti, da ublaži nestanovitnost blagovnih trgov in prepreči 
motnje na trgu.
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Predlog spremembe 347
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 85

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(85) Pristojnim organom bi bilo treba 
podeliti izrecna pooblastila, da se omeji 
zmožnost katere koli osebe ali skupine 
oseb za sklepanje pogodb o izvedenih 
finančnih instrumentih v zvezi z blagom. 
Uporaba omejitve bi morala biti možna 
tako v primeru posameznih poslov kot tudi 
pri pozicijah, oblikovanih v daljšem času. 
Zlasti v zadnjem primeru bi moral pristojni 
organ zagotoviti, da so omejitve pozicij 
nediskriminatorne, jasno določene, da 
ustrezno upoštevajo posebnosti zadevnega 
trga ter da so potrebne za ohranjanje 
celovitosti in pravilnega delovanja trga.

(85) Pristojnim organom bi bilo treba 
podeliti izrecna pooblastila, da se omeji 
zmožnost katere koli osebe ali skupine 
oseb za sklepanje pogodb o izvedenih 
finančnih instrumentih v zvezi z blagom. 
Uporaba omejitve bi morala biti možna 
tako v primeru posameznih poslov kot tudi 
pri pozicijah, oblikovanih v daljšem času. 
Zlasti v zadnjem primeru bi moral pristojni 
organ zagotoviti, da so omejitve pozicij 
nediskriminatorne, jasno določene, da 
ustrezno upoštevajo posebnosti zadevnega 
trga ter da so potrebne za ohranjanje 
celovitosti in pravilnega delovanja trga, pa 
tudi da se preprečijo prekomerne 
špekulacije.

Or. en

Predlog spremembe 348
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 86

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(86) Vsa mesta trgovanja, ki ponujajo 
trgovanje s finančnimi instrumenti na 
blago, bi morala imeti vzpostavljen 
ustrezen sistem omejitev ali drugo 
ustrezno ureditev za podporo likvidnosti, 
preprečevanje zlorab trga in zagotavljanje 

(86) Poleg pooblastil za določanje 
omejitev pozicij, dodeljenih pristojnim 
organom, bi morala imeti vsa mesta 
trgovanja, ki ponujajo trgovanje s 
finančnimi instrumenti na blago, 
vzpostavljen ustrezen sistem upravljanja 
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nemotenega oblikovanja cen in poravnave. 
Organ ESMA bi moral vzdrževati in 
objavljati seznam s povzetki vseh takih 
ukrepov, ki se izvajajo. Te omejitve ali
ureditve bi bilo treba uporabljati dosledno 
ob upoštevanju posebnih značilnosti 
zadevnega trga. Jasno bi bilo treba določiti, 
za koga veljajo, morebitne izjeme in 
ustrezne količinske prage za te omejitve 
oziroma prage, pri katerih začnejo veljati 
druge obveznosti. Komisija bi morala biti 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, med drugim zato, da se prepreči, da 
bi imele omejitve ali ureditve, ki se 
uporabljajo za primerljive pogodbe na 
različnih mestih trgovanja, različne učinke.

pozicij za podporo likvidnosti, 
preprečevanje zlorab trga in zagotavljanje 
nemotenega oblikovanja cen in poravnave. 
Takšen sistem lahko med drugim 
vključuje odkrivanje primerov kopičenja 
velikih pozicij, zlasti tik pred poravnavo, 
omejitve pozicij, omejitve gibanja cen, 
sprožitev likvidacij ali prenosa odprtih 
pozicij, ustavitev trgovanja, spremembe 
pogojev dobave, preklic poslov in zahtevo 
o razkritju namena dobave. Treba pa je 
priznati, da eno mesto trgovanja ne more 
imeti pregleda nad skupnimi pozicijami 
svojih članov ali udeležencev glede na 
celotni trg. Organ ESMA bi moral z 
regulativnimi tehničnimi standardi 
opredeliti glavne značilnosti usklajenega 
sistema upravljanja pozicij ter vzdrževati 
in objavljati seznam s povzetki vseh takih 
ukrepov, ki se izvajajo. Te ureditve bi bilo 
treba uporabljati dosledno ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega trga. Jasno 
bi bilo treba določiti, za koga veljajo, 
morebitne izjeme in ustrezne količinske 
prage za te omejitve oziroma prage, pri 
katerih začnejo veljati druge obveznosti. 
Komisija bi morala biti pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov, med drugim 
zato, da se prepreči, da bi imele ureditve, ki 
se uporabljajo za primerljive pogodbe na 
različnih mestih trgovanja, različne učinke.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo pojasniti, da direktiva MiFID II predlaga pooblastila pristojnim organom, da 
določijo omejitve pozicij, ter mestom trgovanja, da sprejmejo nekatere ukrepe. Ti ukrepi bi 
morali biti dopolnilni in se ne bi smeli podvajati. Obstajajo številni ukrepi, s katerimi mesta 
trgovanja lahko oziroma že zagotavljajo red na trgih. To bi bilo treba priznati, omejitev 
pozicij pa bi morala biti primer ukrepa, ki ga sprejme mesto trgovanja, ne bi pa smel biti 
obvezen.

Predlog spremembe 349
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog direktive
Uvodna izjava 86

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(86) Vsa mesta trgovanja, ki ponujajo 
trgovanje s finančnimi instrumenti na 
blago, bi morala imeti vzpostavljen 
ustrezen sistem omejitev ali drugo
ustrezno ureditev za podporo likvidnosti, 
preprečevanje zlorab trga in zagotavljanje 
nemotenega oblikovanja cen in poravnave. 
Organ ESMA bi moral vzdrževati in 
objavljati seznam s povzetki vseh takih 
ukrepov, ki se izvajajo. Te omejitve ali 
ureditve bi bilo treba uporabljati dosledno 
ob upoštevanju posebnih značilnosti 
zadevnega trga. Jasno bi bilo treba določiti, 
za koga veljajo, morebitne izjeme in 
ustrezne količinske prage za te omejitve 
oziroma prage, pri katerih začnejo veljati 
druge obveznosti. Komisija bi morala biti 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, med drugim zato, da se prepreči, da 
bi imele omejitve ali ureditve, ki se 
uporabljajo za primerljive pogodbe na 
različnih mestih trgovanja, različne učinke.

(86) Vsa mesta trgovanja, ki ponujajo 
trgovanje s finančnimi instrumenti na 
blago, bi morala imeti vzpostavljen 
ustrezen sistem omejitev in dodatno
ustrezno ureditev za podporo likvidnosti, 
preprečevanje zlorab trga in zagotavljanje 
nemotenega opravljanja funkcije
oblikovanja cen in poravnave, pa tudi za 
preprečevanje prekomernih špekulacij. 
Organ ESMA bi moral vzdrževati in 
objavljati seznam s povzetki vseh takih 
ukrepov, ki se izvajajo. Te omejitve in
ureditve bi bilo treba uporabljati dosledno 
ob upoštevanju posebnih značilnosti 
zadevnega trga. Jasno bi bilo treba določiti, 
za koga veljajo, morebitne izjeme in 
ustrezne količinske in kakovostne prage za 
te omejitve oziroma prage, pri katerih 
začnejo veljati druge obveznosti. Komisija 
bi morala biti pooblaščena za sprejemanje 
regulativnih tehničnih standardov, med 
drugim zato, da se prepreči, da bi imele 
omejitve in ureditve, ki se uporabljajo za 
primerljive pogodbe na različnih mestih 
trgovanja, različne učinke.

Or. en

Predlog spremembe 350
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 87

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(87) Mesta, ki imajo največji obseg 
trgovanja z likvidnimi izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago, bi morala 

(87) Mesta, ki imajo največji obseg 
trgovanja z likvidnimi izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago, bi morala 
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objavljati zbirni tedenski pregled pozicij 
različnih kategorij udeležencev na trgu, 
vključno s strankami tistih, ki ne trgujejo 
za svoj račun. Pristojnemu organu bi bilo 
treba na zahtevo dati na voljo celovit in 
podroben pregled, razčlenjen po 
kategorijah in identiteti udeležencev na 
trgu.

objavljati zbirni tedenski pregled pozicij 
različnih kategorij udeležencev na trgu, 
vključno s strankami tistih, ki ne trgujejo 
za svoj račun. Pristojnemu organu bi bilo 
treba redno posredovati celovit in 
podroben pregled, razčlenjen po 
kategorijah in identiteti udeležencev na 
trgu.

Or. en

Predlog spremembe 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Predlog direktive
Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(88) Ob upoštevanju sporočila finančnih 
ministrov in guvernerjev centralnih bank 
skupine G-20 z dne 15. aprila 2011 o 
zagotavljanju, da morajo biti udeleženci 
na trgih izvedenih finančnih instrumentov 
na blago predmet ustrezne regulacije in 
nadzora, bi bilo treba izjeme iz Direktive 
2004/39/ES za različne udeležence, ki so 
dejavni na trgih izvedenih finančnih 
instrumentov na blago, spremeniti, da se 
zagotovi, da bodo dejavnosti podjetij, ki ne 
pripadajo nobeni finančni skupini, 
vključno z zavarovanjem pred s 
proizvodnjo povezanimi in drugimi 
tveganji ter opravljanjem investicijskih 
storitev z izvedenimi finančnimi 
instrumenti na blago ali eksotičnimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti kot 
pomožno dejavnostjo za stranke glavne 
dejavnosti, še naprej izvzete, hkrati pa 
bodo podjetja, ki so specializirana za 
trgovanje z blagom in izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago, zajeta v 
tej direktivi.

črtano

Or. en



AM\901763SL.doc 117/128 PE489.463v01-00

SL

Obrazložitev

Uvodna izjava ne upošteva ozkih izjem iz člena 2 in povzroča dvoumnost.

Predlog spremembe 352
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(88) Ob upoštevanju sporočila finančnih 
ministrov in guvernerjev centralnih bank 
skupine G-20 z dne 15. aprila 2011 o 
zagotavljanju, da morajo biti udeleženci na 
trgih izvedenih finančnih instrumentov na 
blago predmet ustrezne regulacije in 
nadzora, bi bilo treba izjeme iz Direktive 
2004/39/ES za različne udeležence, ki so 
dejavni na trgih izvedenih finančnih 
instrumentov na blago, spremeniti, da se 
zagotovi, da bodo dejavnosti podjetij, ki ne 
pripadajo nobeni finančni skupini, vključno 
z zavarovanjem pred s proizvodnjo 
povezanimi in drugimi tveganji ter 
opravljanjem investicijskih storitev z 
izvedenimi finančnimi instrumenti na 
blago ali eksotičnimi izvedenimi 
finančnimi instrumenti kot pomožno 
dejavnostjo za stranke glavne dejavnosti, 
še naprej izvzete, hkrati pa bodo podjetja, 
ki so specializirana za trgovanje z blagom 
in izvedenimi finančnimi instrumenti na 
blago, zajeta v tej direktivi.

(88) Ob upoštevanju sporočila finančnih 
ministrov in guvernerjev centralnih bank 
skupine G-20 z dne 15. aprila 2011 o 
zagotavljanju, da morajo biti udeleženci na 
trgih izvedenih finančnih instrumentov na 
blago predmet ustrezne regulacije in 
nadzora, bi bilo treba izjeme iz Direktive 
2004/39/ES za različne udeležence, ki so 
dejavni na trgih izvedenih finančnih 
instrumentov na blago, spremeniti, da se 
zagotovi, da bodo dejavnosti podjetij, ki ne 
pripadajo nobeni finančni skupini, vključno 
z zavarovanjem pred s proizvodnjo 
povezanimi in drugimi tveganji ter 
opravljanjem investicijskih storitev z 
izvedenimi finančnimi instrumenti na 
blago ali eksotičnimi izvedenimi 
finančnimi instrumenti kot pomožno 
dejavnostjo za stranke glavne dejavnosti, 
še naprej izvzete. Pri tem je treba 
upoštevati, da za podjetja, katerih glavna 
dejavnost je proizvodnja ali dobava blaga 
in ki imajo kot pomožno dejavnost 
trgovanje za svoj račun z izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago, že 
veljajo sektorska pravila, na primer 
prilagojen regulativni nadzor in obvezno 
redno poročanje, zlasti za promptne in 
fizične terminske posle na podlagi Uredbe 
(EU) št. 1227/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2011 o celovitosti in preglednosti 
veleprodajnega energetskega trga, ter 
obvezno redno poročanje v zvezi s 
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standardnimi posli z izvedenimi 
finančnimi instrumenti ter regulativni 
nadzor na podlagi Uredbe (EU) št. .../... 
(EMIR). Vendar bi morala biti podjetja, ki 
so specializirana za trgovanje z blagom in 
izvedenimi finančnimi instrumenti na 
blago, zajeta v tej direktivi.

Or. de

Obrazložitev

Unternehmen, die bereits unter die EMIR-Verordnung und sektorspezifische Regulierungen 
(wie z.B. die Verordnung 2011/1227/EG, REMIT) fallen, sollten vom Anwendungsbereich der 
MiFID ausgenommen werden, soweit ihre Aktivitäten eine Nebentätigkeit zu ihrer 3 
Haupttätigkeit darstellen. Die REMIT-Verordnung sieht eine effektive und angemessene 
Marktüberwachung sowie Transaktionsmeldepflichten vor, die sich ausdrücklich auf 
Transaktionen beziehen, die nicht in den Anwendungsbereich der MiFID fallen. Zudem wird 
die EMIR-Verordnung u.a. einen Rahmen für die Meldung von Transaktionen, zentrales 
Clearing sowie weitere Anforderungen an das Risikomanagement enthalten.

Predlog spremembe 353
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 88

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(88) Ob upoštevanju sporočila finančnih 
ministrov in guvernerjev centralnih bank 
skupine G-20 z dne 15. aprila 2011 o 
zagotavljanju, da morajo biti udeleženci na 
trgih izvedenih finančnih instrumentov na 
blago predmet ustrezne regulacije in 
nadzora, bi bilo treba izjeme iz Direktive 
2004/39/ES za različne udeležence, ki so 
dejavni na trgih izvedenih finančnih 
instrumentov na blago, spremeniti, da se 
zagotovi, da bodo dejavnosti podjetij, ki ne 
pripadajo nobeni finančni skupini, vključno 
z zavarovanjem pred s proizvodnjo 
povezanimi in drugimi tveganji ter 
opravljanjem investicijskih storitev z 
izvedenimi finančnimi instrumenti na 

(88) Ob upoštevanju sporočila finančnih 
ministrov in guvernerjev centralnih bank 
skupine G-20 z dne 15. aprila 2011 o 
zagotavljanju, da morajo biti udeleženci na 
trgih izvedenih finančnih instrumentov na 
blago predmet ustrezne regulacije in 
nadzora, bi bilo treba izjeme iz Direktive 
2004/39/ES za različne udeležence, ki so 
dejavni na trgih izvedenih finančnih 
instrumentov na blago, spremeniti, da se 
zagotovi, da bodo dejavnosti podjetij, ki ne 
pripadajo nobeni finančni skupini, vključno 
z zavarovanjem pred s proizvodnjo 
povezanimi in drugimi tveganji ter 
opravljanjem investicijskih storitev z 
izvedenimi finančnimi instrumenti na 
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blago ali eksotičnimi izvedenimi 
finančnimi instrumenti kot pomožno 
dejavnostjo za stranke glavne dejavnosti, 
še naprej izvzete, hkrati pa bodo podjetja, 
ki so specializirana za trgovanje z blagom 
in izvedenimi finančnimi instrumenti na 
blago, zajeta v tej direktivi.

blago ali eksotičnimi izvedenimi 
finančnimi instrumenti kot pomožno 
dejavnostjo za stranke glavne dejavnosti, 
še naprej izvzete, če obseg ali vpliv te 
dejavnosti ni bistven za ta trg, hkrati pa 
bodo podjetja, ki so specializirana za 
trgovanje z blagom in izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago, zajeta v 
tej direktivi.

Or. en

Predlog spremembe 354
Werner Langen

Predlog direktive
Uvodna izjava 88 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(88 a) V skladu s sporočilom skupine G20 
ter za pospešitev usklajevanja na svetovni 
ravni in preprečevanje regulativne 
arbitraže bi morala opredelitev izvedenih 
finančnih instrumentov jasneje 
izključevati pogodbe o prodaji blaga za 
poznejšo ali odloženo dobavo, dokler posel 
nima značilnosti drugih izvedenih 
finančnih instrumentov.

Or. en

Obrazložitev

Treba je izrecno izključiti proizvode, ki se fizično dobavijo pozneje, ter tako pojasniti, da ti 
proizvodi ne bodo obravnavani kot „drugi izvedeni finančni instrumenti“ ne glede na kraj 
izvršitve. Ta predlog bi uskladil zakonodajo EU z opredelitvijo zamenjav kreditnega tveganja 
v ameriškem Dodd-Frankovem zakonu, ki pogodb s poznejšo dobavo osnovnega blaga ne 
obravnava kot „zamenjave kreditnega tveganja“.

Predlog spremembe 355
Kay Swinburne
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Predlog direktive
Uvodna izjava 89

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(89) Zaželeno je, da se malim in srednjim 
podjetjem olajša dostop do kapitala in da se 
omogoči nadaljnji razvoj specializiranih 
trgov, prilagojenih potrebam malih in 
srednjih izdajateljev. Ti trgi, za katere se v 
tej direktivi običajno uporablja izraz MTF, 
so splošneje znani kot trgi MSP, zagonski 
trgi ali mladi trgi. Vzpostavitev nove 
podkategorije zagonskih trgov MSP znotraj 
kategorije MTF in registracija teh trgov naj 
bi povečala njihovo prepoznavnosti in 
pomen ter prispevala k razvoju 
vseevropskih normativnih standardov za te 
trge.

(89) Zaželeno je, da se malim in srednjim 
podjetjem olajša dostop do kapitala in da se 
omogoči nadaljnji razvoj specializiranih 
trgov, prilagojenih potrebam malih in 
srednjih izdajateljev. Ti trgi, za katere se v 
tej direktivi običajno uporablja izraz MTF, 
so splošneje znani kot trgi MSP, zagonski 
trgi ali mladi trgi. Vzpostavitev nove 
podkategorije zagonskih trgov MSP znotraj 
kategorije MTF in registracija teh trgov naj 
bi povečala njihovo prepoznavnosti in
pomen ter prispevala k razvoju 
vseevropskih normativnih standardov za te 
trge. Treba bi se bilo osredotočiti na to, 
kako v prihodnosti zagotoviti zakonodajo, 
ki bo še bolj spodbujala in pospeševala 
uporabo tega trga v smislu nove vrste 
finančnih instrumentov, ki je zanimiva za 
vlagatelje. Vso drugo tržno zakonodajo 
EU bi bilo treba posodobiti, da bi 
zagotovili zmanjšanje upravnega bremena 
in ponudili dodatne spodbude za kotacijo 
MSP na zagonskih trgih MSP.

Or. en

Predlog spremembe 356
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Uvodna izjava 94

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(94) Zaradi pomembnega vpliva in tržnih 
deležev, ki so si jih pridobili različni MTF, 
je ustrezno zagotoviti, da se sklenejo 
ustrezni dogovori o sodelovanju med 
pristojnim organom za MTF in pristojnim 
organom v državi, v kateri MTF opravlja 
storitve. To ureditev bi bilo treba razširiti 

(94) Zaradi pomembnega vpliva in tržnih 
deležev, ki so si jih pridobili različni MTF, 
je ustrezno zagotoviti, da se sklenejo 
ustrezni dogovori o sodelovanju med 
pristojnim organom za MTF in pristojnim 
organom v državi, v kateri MTF opravlja 
storitve.
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tudi na OTF zaradi morebitnega 
podobnega razvoja v prihodnosti.

Or. en

Predlog spremembe 357
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Uvodna izjava 99

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(99) Za ugotavljanje morebitnih kršitev bi 
morali imeti pristojni organi potrebna 
preiskovalna pooblastila in vzpostaviti 
učinkovite mehanizme za spodbujanje
poročanja o potencialnih ali dejanskih 
kršitvah. Ti mehanizmi ne smejo posegati v 
ustrezno zaščito obtožencev. Vzpostaviti bi 
bilo treba ustrezne postopke za 
zagotovitev, da ima prijavljena oseba 
pravico do obrambe in pravico, da se 
izjavi, pred sprejetjem končne odločitve v 
zvezi z njo ter pravico do pravnega 
sredstva pred sodiščem zoper odločitev v 
zvezi z njo.

(99) Za ugotavljanje morebitnih kršitev bi 
morali imeti pristojni organi potrebna 
preiskovalna pooblastila ter vzpostaviti 
učinkovite in zanesljive mehanizme za 
spodbujanje poročanja o potencialnih ali 
dejanskih kršitvah. Zaposlene, ki poročajo 
o kršitvah v njihovih institucijah, bi bilo 
treba dobro zaščititi in jim zagotoviti 
popolno anonimnost. Ti mehanizmi ne 
smejo posegati v ustrezno zaščito 
obtožencev. Vzpostaviti bi bilo treba 
ustrezne postopke za zagotovitev, da ima 
prijavljena oseba pravico do obrambe in 
pravico, da se izjavi, pred sprejetjem 
končne odločitve v zvezi z njo ter pravico 
do pravnega sredstva pred sodiščem zoper 
odločitev v zvezi z njo.

Or. en

Predlog spremembe 358
Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 101

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(101) Ta direktiva ne sme posegati v 
določbe zakonodaje držav članic v zvezi s 
kazenskimi sankcijami.

(101) Ta direktiva ne posega v določbe 
zakonodaje držav članic v zvezi s 
kazenskimi sankcijami.
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Or. en

Obrazložitev

Sprememba zaradi večje natančnosti.

Predlog spremembe 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive
Uvodna izjava 108

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(108) Tehnični standardi za finančne 
storitve naj bi zagotavljali dosledno 
poenotenje in ustrezno zaščito deponentov, 
vlagateljev in potrošnikov v celotni Uniji. 
Ker je ESMA strokovno visoko 
specializiran organ, bi bilo učinkovito in 
ustrezno, da se mu zaupa priprava 
osnutkov regulativnih in izvedbenih 
tehničnih standardov, ki ne vključujejo 
odločitev v zvezi s politiko, za predložitev 
Komisiji.

(108) Tehnični standardi za finančne 
storitve naj bi zagotavljali dosledno 
poenotenje in ustrezno zaščito deponentov, 
vlagateljev in potrošnikov v celotni Uniji. 
Ker je ESMA strokovno visoko 
specializiran organ, bi bilo učinkovito in 
ustrezno, da se mu zaupa priprava 
osnutkov regulativnih in izvedbenih 
tehničnih standardov, ki ne vključujejo 
odločitev v zvezi s politiko, za predložitev 
Komisiji. Da bi zagotovili skladno varstvo 
vlagateljev in potrošnikov v vseh sektorjih 
finančnih storitev, bi moral organ ESMA 
svoje naloge, kolikor je mogoče, opravljati 
v tesnem sodelovanju z ostalima 
evropskima nadzornima organoma v 
Skupnem odboru.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili skladno varstvo vlagateljev in potrošnikov v vseh sektorjih finančnih storitev, 
bi moral organ ESMA, kolikor je mogoče, tesno sodelovati z ostalima evropskima nadzornima 
organoma v Skupnem odboru. (predlog ECB)

Predlog spremembe 360
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Uvodna izjava 108
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(108) Tehnični standardi za finančne 
storitve naj bi zagotavljali dosledno 
poenotenje in ustrezno zaščito deponentov, 
vlagateljev in potrošnikov v celotni Uniji. 
Ker je ESMA strokovno visoko 
specializiran organ, bi bilo učinkovito in 
ustrezno, da se mu zaupa priprava 
osnutkov regulativnih in izvedbenih 
tehničnih standardov, ki ne vključujejo 
odločitev v zvezi s politiko, za predložitev 
Komisiji.

(108) Tehnični standardi za finančne 
storitve naj bi zagotavljali dosledno 
poenotenje in ustrezno zaščito deponentov, 
vlagateljev in potrošnikov v celotni Uniji. 
Ker je ESMA strokovno visoko 
specializiran organ, bi bilo učinkovito in 
ustrezno, da se mu zaupa priprava 
osnutkov regulativnih in izvedbenih 
tehničnih standardov, ki ne vključujejo 
odločitev v zvezi s politiko, za predložitev 
Komisiji. Da bi zagotovili skladno varstvo 
vlagateljev in potrošnikov v vseh sektorjih 
finančnih storitev, bi moral organ ESMA 
svoje naloge, kolikor je mogoče, opravljati 
v tesnem sodelovanju z ostalima 
evropskima nadzornima organoma v 
Skupnem odboru.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili skladno varstvo vlagateljev in potrošnikov v vseh sektorjih finančnih storitev, 
bi moral organ ESMA, kolikor je mogoče, tesno sodelovati z ostalima evropskima nadzornima 
organoma v Skupnem odboru.

Predlog spremembe 361
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Wolf Klinz

Predlog direktive
Uvodna izjava 109

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(109) Komisija bi morala sprejeti osnutke 
regulativnih tehničnih standardov, ki jih 
pripravi ESMA, v zvezi s členom 7 o 
postopkih za izdajo dovoljenja ali zavrnitev 
zahtevkov za izdajo dovoljenja 
investicijskim podjetjem, členoma 9 in 48 
o zahtevah glede uprave, členom 12 o 

(109) Komisija bi morala sprejeti osnutke 
regulativnih tehničnih standardov, ki jih 
pripravi ESMA, v zvezi s členom 7 o 
postopkih za izdajo dovoljenja ali zavrnitev 
zahtevkov za izdajo dovoljenja 
investicijskim podjetjem, členoma 9 in 48 
o zahtevah glede uprave, členom 12 o 
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pridobitvi kvalificiranega deleža, 
členom 27 o obveznosti izvrševanja naročil 
pod pogoji, ki so za stranko najugodnejši, 
členoma 34 in 54 o sodelovanju in 
izmenjavi informacij, členom 36 o svobodi 
opravljanja investicijskih storitev in 
poslov, členom 37 o ustanovitvi 
podružnice, členom 44 o opravljanju 
storitev s strani podjetij iz tretjih držav, 
členom 63 o postopkih za izdajo dovoljenja 
ali zavrnitev zahtevkov za izdajo 
dovoljenja izvajalcem storitev sporočanja 
podatkov, členoma 66 in 67 o 
organizacijskih zahtevah za sisteme 
odobrenih objav (APA) n ponudnike 
stalnih informacij (CTP) ter členom 84 o 
sodelovanju med pristojnimi organi. 
Komisija bi morala navedene osnutke 
tehničnih standardov sprejeti v delegiranih 
aktih v skladu s členom 290 PDEU in 
členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010.

pridobitvi kvalificiranega deleža, 
členom 27 o obveznosti izvrševanja naročil 
pod pogoji, ki so za stranko najugodnejši, 
členoma 34 in 54 o sodelovanju in 
izmenjavi informacij, členom 36 o svobodi 
opravljanja investicijskih storitev in 
poslov, členom 37 o ustanovitvi 
podružnice, členom 44 o opravljanju 
storitev s strani podjetij iz tretjih držav, 
členom 59 o upravljanju pozicij na trgih 
izvedenih finančnih instrumentov na 
blago, členom 63 o postopkih za izdajo 
dovoljenja ali zavrnitev zahtevkov za 
izdajo dovoljenja izvajalcem storitev 
sporočanja podatkov, členoma 66 in 67 o 
organizacijskih zahtevah za sisteme 
odobrenih objav (APA) n ponudnike 
stalnih informacij (CTP) ter členom 84 o 
sodelovanju med pristojnimi organi. 
Komisija bi morala navedene osnutke 
tehničnih standardov sprejeti v delegiranih 
aktih v skladu s členom 290 PDEU in 
členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010.

Or. en

Predlog spremembe 362
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Uvodna izjava 110

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(110) Komisija bi morala biti pooblaščena 
tudi za sprejemanje izvedbenih tehničnih 
standardov z izvedbenimi akti v skladu s 
členom 291 PDEU in členom 15 Uredbe 
(EU) št. 1095/2010. Organu ESMA bi bilo 
treba zaupati pripravo izvedbenih tehničnih 
standardov za predložitev Komisiji v zvezi 
s členom 7 o postopkih za izdajo 
dovoljenja ali zavrnitev zahtevkov za 
izdajo dovoljenja investicijskim podjetjem, 
členom 12 o pridobitvi kvalificiranega 
deleža, členom 18 o postopkih trgovanja in 

(110) Komisija bi morala biti pooblaščena 
tudi za sprejemanje izvedbenih tehničnih 
standardov z izvedbenimi akti v skladu s 
členom 291 PDEU in členom 15 Uredbe 
(EU) št. 1095/2010. Organu ESMA bi bilo 
treba zaupati pripravo izvedbenih tehničnih 
standardov za predložitev Komisiji v zvezi 
s členom 7 o postopkih za izdajo 
dovoljenja ali zavrnitev zahtevkov za 
izdajo dovoljenja investicijskim podjetjem, 
členom 12 o pridobitvi kvalificiranega 
deleža, členom 18 o postopkih trgovanja in 
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zaključku poslov v okviru MTF in OTF, 
členi 32, 33 in 53 o začasni ustavitvi 
trgovanja in umiku finančnih instrumentov 
iz trgovanja, členom 36 o svobodi 
opravljanja investicijskih storitev in 
poslov, členom 37 o ustanavljanju 
podružnic, členom 44 o opravljanju 
storitev s strani podjetij iz tretjih držav, 
členom 60 o poročanju o pozicijah po 
kategorijah borznih trgovcev, členom 78 o 
predložitvi informacij organu ESMA, 
členom 83 o obveznosti sodelovanja, 
členom 84 o sodelovanju med pristojnimi 
organi, členom 85 o izmenjavi informacij 
ter členom 88 o posvetovanju pred izdajo 
dovoljenja.

zaključku poslov v okviru MTF, členi 32, 
33 in 53 o začasni ustavitvi trgovanja in 
umiku finančnih instrumentov iz trgovanja, 
členom 36 o svobodi opravljanja 
investicijskih storitev in poslov, členom 37 
o ustanavljanju podružnic, členom 44 o 
opravljanju storitev s strani podjetij iz 
tretjih držav, členom 60 o poročanju o 
pozicijah po kategorijah borznih trgovcev, 
členom 78 o predložitvi informacij organu 
ESMA, členom 83 o obveznosti 
sodelovanja, členom 84 o sodelovanju med 
pristojnimi organi, členom 85 o izmenjavi 
informacij ter členom 88 o posvetovanju 
pred izdajo dovoljenja.

Or. en

Predlog spremembe 363
Anne E. Jensen

Predlog direktive
Uvodna izjava 111

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(111) Komisija bi morala Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložiti poročilo o 
oceni delovanja sistemov organiziranega 
trgovanja, delovanja ureditve za zagonske 
trge MSP, učinka zahtev glede 
avtomatiziranega in visokofrekvenčnega 
trgovanja, izkušenj z mehanizmom za 
prepoved določenih produktov ali praks ter 
učinka ukrepov v zvezi s trgi izvedenih 
finančnih instrumentov na blago.

(111) Komisija bi morala Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložiti poročilo o 
oceni delovanja sistemov organiziranega 
trgovanja, delovanja ureditve za zagonske 
trge MSP, učinka zahtev glede 
avtomatiziranega in visokofrekvenčnega 
trgovanja, izkušenj z mehanizmom za 
prepoved določenih produktov ali praks, 
učinka uvedbe sistema stalnih informacij 
za lastniške vrednostne papirje, vključno z 
gibanjem cen, na podatke o trgih na 
splošno ter učinka ukrepov v zvezi s trgi 
izvedenih finančnih instrumentov na blago.

Or. en
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Predlog spremembe 364
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Uvodna izjava 113

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(113) Vzpostavitev sistema stalnih 
informacij za nelastniške vrednostne 
papirje velja za težavnejšo kot za lastniške 
vrednostne papirje, zato bi morali imeti 
potencialni izvajalci možnost, da si 
pridobijo izkušnje s slednjimi, preden 
začnejo vzpostavljati sistem stalnih 
informacij za nelastniške vrednostne 
papirje. Da se omogoči pravilna 
vzpostavitev sistema stalnih informacij za 
nelastniške vrednostne papirje, je zato 
ustrezno zagotoviti daljše obdobje za 
prenos zadevne določbe v nacionalne 
ukrepe.

(113) Vzpostavitev sistema stalnih 
informacij za nelastniške vrednostne 
papirje velja za težavnejšo kot za lastniške 
vrednostne papirje, zato bi morali imeti 
potencialni izvajalci možnost, da si 
pridobijo izkušnje s slednjimi, preden 
začnejo vzpostavljati sistem stalnih 
informacij za nelastniške vrednostne 
papirje. Da se omogoči pravilna 
vzpostavitev sistema stalnih informacij za 
nelastniške vrednostne papirje, je zato 
ustrezno zagotoviti daljše obdobje za 
prenos zadevne določbe v nacionalne 
ukrepe. Če komercialne rešitve ne bodo 
zagotovile delujočega sistema stalnih 
informacij za nelastniške vrednostne 
papirje, bi morala Evropska komisija 
predlagati javno rešitev za sistem stalnih 
informacij za nelastniške vrednostne 
papirje, ki bo lahko zagotovil učinkovito 
preglednost po trgovanju.

Or. en

Predlog spremembe 365
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Uvodna izjava 113 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(113 a) Evropska komisija bi morala v 
prihodnji uredbi o vrednostnih papirjih 
podati konkretne zakonodajne predloge 
glede opredelitve hrambe in upravljanja 
finančnih instrumentov iz točke (1) 
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oddelka B v Prilogi I, vrste subjektov iz 
EU ali iz tretjih držav, ki se jim sme izdati 
dovoljenje za opravljanje te storitve, ter 
pravic in dolžnosti teh subjektov, ki bodo 
zagotovile integriteto vrednostnih 
papirjev, popolno preglednost in varstvo 
pravic končnih vlagateljev.

Or. en

Predlog spremembe 366
Sharon Bowles

Predlog direktive
Uvodna izjava 113 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(113 a) Za dolgoročno stabilnost, nadzor 
in razumevanje skupnih finančnih tokov 
je zaželeno, da se posli čimbolj popisujejo 
v realnem času ali skoraj realnem času ter 
da se vzpostavijo postopki samodejne 
analize. Glede na navedeno bi bilo treba 
spodbujati standardizacijo identifikatorjev 
in nekaterih segmentov posredovanja 
podatkov, ob tem pa bilo treba za vse 
pravice intelektualne lastnine uporabljati 
pravične, smiselne in nediskriminatorne 
določbe o izdajanju dovoljenj.

Or. en

Predlog spremembe 367
Sharon Bowles

Predlog direktive
Uvodna izjava 113 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(113 b) Komisija bi morala skupaj z 
organi ESMA, EBA in ESRB spodbujati 
razvoj identifikatorjev, ki pokažejo značaj, 
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vrsto vsebine premoženja in stopnjo 
kompleksnosti strukturiranih in 
kompleksnih proizvodov.

Or. en

Obrazložitev

Identifikator mora pokazati, ali proizvod, na primer, vsebuje izvedene finančne instrumente 
ali repo posle.


