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Predlog spremembe 368
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za investicijska 
podjetja, organizirane trge , izvajalce 
storitev sporočanja podatkov in podjetja iz 
tretjih držav, ki opravljajo investicijske 
storitve ali posle v Uniji .

1. Ta direktiva se uporablja za investicijska 
podjetja, finančne instrumente (vključno z 
investicijskimi instrumenti), organizirane 
trge, izvajalce storitev sporočanja podatkov 
in podjetja iz tretjih držav, ki opravljajo 
investicijske storitve ali posle v Uniji.

Or. nl

Predlog spremembe 369
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za investicijska 
podjetja, organizirane trge, izvajalce 
storitev sporočanja podatkov in podjetja iz 
tretjih držav, ki opravljajo investicijske 
storitve ali posle v Uniji.

1. Ta direktiva se uporablja za investicijska 
podjetja, solastništvo zaposlenih, 
organizirane trge, izvajalce storitev 
sporočanja podatkov in podjetja iz tretjih 
držav, ki opravljajo investicijske storitve 
ali posle v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 370
Syed Kamall, Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Naslednje določbe se uporabljajo tudi za 
kreditne institucije, ki imajo dovoljenje v 

3. Naslednje določbe se uporabljajo tudi za 
kreditne institucije, ki imajo dovoljenje v 
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skladu z Direktivo 2006/48/ES, če 
opravljajo eno ali več investicijskih storitev 
in/ali poslov ter kadar strankam prodajajo 
vloge, ki imajo drugačen donos kot vloge, 
katerih donos je določen na podlagi
obrestne mere, ali jim svetujejo v zvezi s 
takimi vlogami:

skladu z Direktivo 2006/48/ES, če 
opravljajo eno ali več investicijskih storitev 
in/ali poslov ter kadar strankam prodajajo 
vloge, ki imajo drugačen donos kot vloge, 
povezane samo in neposredno s ključno 
referenčno obrestno mero na ravni države 
članice ali EU, oziroma na podlagi 
splošno sprejemljive mednarodne 
referenčne obrestne mere tretje države, ali 
jim svetujejo v zvezi s takimi vlogami.

– členi 2(2), 9(6), 14, 16, 17 in 18,
– poglavje II naslova II, razen drugega 
pododstavka člena 29(2) ,
– poglavje III naslova II, razen člena 
36(2), (3) in (4) ter člena 37(2) (3), (4), 
(5), (6), (9) in (10),
– členi 69 do 80 ter členi 84, 89 in 90.

Or. en

Obrazložitev

Ta opredelitev obrestnih mer zagotavlja, da se glavni obrestni indeksi kot so Euribor, Libor, 
obrestna mera ameriške centralne banke, najsi bodo fiksni ali spremenljivi, obravnavajo kot 
osnovni produkti. Druge vrste obrestnih mer, oblikovanih v skladu s formulo, so strukturirane 
in zato predmet primerne ureditve v skladu z MiFID.

Predlog spremembe 371
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Naslednje določbe se uporabljajo tudi 
za kreditne institucije, ki imajo dovoljenje 
v skladu z Direktivo 2006/48/ES, če 
opravljajo eno ali več investicijskih storitev 
in/ali poslov ter kadar strankam prodajajo 
vloge, ki imajo drugačen donos kot vloge, 
katerih donos je določen na podlagi 
obrestne mere, ali jim svetujejo v zvezi s 

3. Ta direktiva se uporablja tudi za pogoje 
izdajanja dovoljenj in poslovanja za 
kreditne institucije, ki imajo dovoljenje v 
skladu z Direktivo 2006/48/ES, če 
opravljajo eno ali več investicijskih storitev 
in/ali poslov ter kadar strankam prodajajo 
vloge, ki imajo drugačen donos kot vloge, 
katerih donos je določen na podlagi 
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takimi vlogami: obrestne mere, ali jim svetujejo v zvezi s 
takimi vlogami.

– členi 2(2), 9(6), 14, 16, 17 in 18,
– poglavje II naslova II, razen drugega 
pododstavka člena 29(2) ,
– poglavje III naslova II, razen člena 
36(2) , (3) in (4) ter člena 37(2) (3), (4), 
(5), (6), (9) in (10),
– členi 69 do 80 ter členi 84, 89 in 90.

Or. en

Predlog spremembe 372
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Naslednje določbe se uporabljajo tudi za 
kreditne institucije, ki imajo dovoljenje v 
skladu z Direktivo 2006/48/ES , če 
opravljajo eno ali več investicijskih storitev 
in/ali poslov ter kadar strankam prodajajo 
vloge, ki imajo drugačen donos kot vloge, 
katerih donos je določen na podlagi 
obrestne mere, ali jim svetujejo v zvezi s 
takimi vlogami:

3. Naslednje določbe se uporabljajo tudi za 
kreditne institucije, ki imajo dovoljenje v 
skladu z Direktivo 2006/48/ES , če 
opravljajo eno ali več investicijskih storitev 
in/ali poslov ter kadar strankam prodajajo 
vloge, ki imajo drugačen donos kot vloge, 
katerih donos je določen na podlagi 
obrestne mere, ali jim svetujejo v zvezi s 
takimi vlogami, pa tudi za vsa druga 
podjetja, ki opravljajo investicijske storitve 
in/ali posle ali ponujajo investicijske 
instrumente:

Or. nl

Predlog spremembe 373
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Naslednje določbe se uporabljajo tudi za 
kreditne institucije, ki imajo dovoljenje v 
skladu z Direktivo 2006/48/ES, če 
opravljajo eno ali več investicijskih storitev 
in/ali poslov ter kadar strankam prodajajo 
vloge, ki imajo drugačen donos kot vloge, 
katerih donos je določen na podlagi 
obrestne mere, ali jim svetujejo v zvezi s 
takimi vlogami:

3. Naslednje določbe se uporabljajo tudi za 
kreditne institucije, ki imajo dovoljenje v 
skladu z Direktivo 2006/48/ES, če 
opravljajo eno ali več investicijskih storitev 
in/ali poslov ter kadar strankam prodajajo 
strukturirane vloge, ali jim svetujejo v 
zvezi s takimi vlogami:

Or. en

Obrazložitev

Enostavne vloge, kot so hranilne knjižice in vloge s fiksnimi ali spremenljivimi obrestnimi 
merami, bi morale biti izključene iz področja delovanja MiFID, vključene pa bi morale biti 
samo strukturirane vloge.

Predlog spremembe 374
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Naslednje določbe se uporabljajo tudi za 
kreditne institucije, ki imajo dovoljenje v 
skladu z Direktivo 2006/48/ES, če 
opravljajo eno ali več investicijskih storitev 
in/ali poslov ter kadar strankam prodajajo 
vloge, ki imajo drugačen donos kot vloge, 
katerih donos je določen na podlagi 
obrestne mere, ali jim svetujejo v zvezi s 
takimi vlogami:

3. Naslednje določbe se uporabljajo tudi za 
kreditne institucije, ki imajo dovoljenje v 
skladu z Direktivo 2006/48/ES, če 
opravljajo eno ali več investicijskih storitev 
in/ali poslov, ter za kreditne institucije in 
investicijska podjetja, kadar strankam 
prodajajo vloge, ki imajo drugačen donos 
kot vloge, katerih donos je določen na 
podlagi obrestne mere, ali jim svetujejo v 
zvezi s takimi vlogami:

Or. en

Predlog spremembe 375
Syed Kamall, Kay Swinburne
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Naslednje določbe se uporabljajo tudi 
za zavarovalnice ali zavarovalne 
posrednike, vključno s povezanimi 
zavarovalnimi posredniki, ki imajo 
dovoljenje ali so registrirani v skladu z 
Direktivo 2002/83/ES, Direktivo 
2009/138/ES ali Direktivo 2002/92/ES, 
kadar strankam prodajajo na zavarovanju 
temelječe investicije ali jim o njih 
svetujejo:
– člen 16(3),
– členi od 23 do 26 ter
– členi od 69 do 80 in od 83 do 91, kadar 
morajo pristojni organi uveljavljati te 
člene za na zavarovanju temelječe 
investicije.

Or. en

Obrazložitev

Ta novi odstavek uporablja posebne dele MiFID o pravilih ravnanja, ki se nanašajo na na 
zavarovanju temelječe investicije, pri čemer pa se ne uporabljajo nepotrebni členi, ki bi lahko 
imeli nepredvidene učinke za na zavarovanju temelječe investicije ali zavarovalnice.

Predlog spremembe 376
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se ne uporablja za: 1. Brez poseganja v obveznost poročanja 
iz naslova IV se ta direktiva ne uporablja 
za:
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Or. en

Obrazložitev

Pri poročanju o pozicijah na blagovnih trgih ne sme biti izjem.

Predlog spremembe 377
Philippe De Backer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) zavarovalnice ali podjetja, ki opravljajo 
dejavnosti pozavarovanja in retrocesije iz 
Direktive  2009/138/ES;

a) zavarovalnice ali podjetja, ki opravljajo 
dejavnosti pozavarovanja in retrocesije iz 
Direktive 2009/138/ES, če ne ponujajo 
investicijskih instrumentov;

Or. nl

Predlog spremembe 378
Syed Kamall, Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zavarovalnice ali podjetja, ki opravljajo 
dejavnosti pozavarovanja in retrocesije iz 
Direktive 2009/138/ES;

(a) zavarovalnice ali podjetja, ki opravljajo 
dejavnosti pozavarovanja in retrocesije iz 
Direktive 2009/138/ES, razen, kot je 
opisano v členu 1(4);

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 379
Kay Swinburne
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka (aa) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) promptni devizni trgi;

Or. en

Predlog spremembe 380
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) osebe, ki zagotovijo investicijsko 
storitev, če je ta storitev zagotovljena 
priložnostno v okviru poklicne dejavnosti 
in je ta dejavnost urejena z zakonskimi ali 
podzakonskimi določbami ali etičnim 
kodeksom, ki veljajo za to dejavnost in ne 
izključujejo zagotavljanja te storitve;

(c) osebe, ki zagotovijo investicijsko 
storitev, če je ta storitev zagotovljena 
priložnostno v okviru poklicne dejavnosti 
in je ta dejavnost urejena z zakonskimi ali 
podzakonskimi določbami;

Or. en

Obrazložitev

Etični kodeks nikoli ni enakovreden zakonskim ali ureditvenim določbam.

Predlog spremembe 381
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) so člani ali udeleženci organiziranega 
trga ali MTF ali

(ii) so člani ali udeleženci organiziranega 
trga ali MTF, oziroma imajo neposreden 
elektronski dostop do organiziranega trga 
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ali MTF ali

Or. en

Predlog spremembe 382
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) so člani ali udeleženci organiziranega 
trga ali MTF ali

(ii) so člani ali udeleženci organiziranega 
trga ali MTF, njihova dejavnost pa 
predstavlja visokofrekvenčno trgovanje ali

Or. en

Obrazložitev

Omejitve izjem bi morale biti bolj usmerjene v to, da se v MiFID vključijo dejavnosti, ki 
predstavljajo visokofrekvenčno trgovanje, brez poseganja v dejavnosti podjetij, ki niso v 
središču MiFID.

Predlog spremembe 383
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) so člani ali udeleženci organiziranega 
trga ali MTF ali

(ii) so člani ali udeleženci organiziranega 
trga ali MTF, njihova dejavnost pa 
predstavlja visokofrekvenčno trgovanje v 
skladu s členom 4 ali

Or. en

Predlog spremembe 384
Robert Goebbels, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arlene McCarthy
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka iia (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) se ukvarjajo z algoritemskim 
trgovanjem;

Or. en

Obrazložitev

Zahteve, ki se uporabljajo za podjetja AT in HTF, se morajo določiti ne glede na to, ali 
trgujejo v imenu strank ali za svoj račun, saj če poslujejo na svoj račun, to še ne pomeni, da 
so odpravljene skrbi, povezane s potrebo po regulaciji ali nadzoru AT, ob upoštevanju 
zapletenosti, občutljivosti in resnosti tveganj in vprašanj, ki jih zastavlja takšna poslovna 
dejavnost. (predlog ECB)

Predlog spremembe 385
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka iia (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) se ukvarjajo z algoritemskim 
trgovanjem ali

Or. en

Obrazložitev

Zahteve, ki se uporabljajo za podjetja AT in HTF, se morajo določiti ne glede na to, ali 
trgujejo v imenu strank ali za svoj račun, saj če poslujejo na svoj račun, to še ne pomeni, da 
so odpravljene skrbi, povezane s potrebo po regulaciji ali nadzoru AT, ob upoštevanju 
zapletenosti, občutljivosti in resnosti tveganj in vprašanj, ki jih zastavlja takšna poslovna 
dejavnost.

Predlog spremembe 386
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka iia (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) poslujejo za svoj račun z uporabo 
algoritemskega trgovanja ali

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe temelji na predlogu Komisije v delovnem dokumentu o HFT. Treba je 
zagotoviti, da se v področje delovanja direktive vključi vse visokofrekvenčne trgovalce.

Predlog spremembe 387
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka iia (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) če pristojni organ predpostavljajo, da 
imajo veliko prisotnost na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 388
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) če poslujejo za svoj račun z 
izvrševanjem naročil strank;

(iii) če poslujejo za svoj račun pri 
izvrševanju naročil strank ali

Or. en

Predlog spremembe 389
Sylvie Goulard
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) če poslujejo za svoj račun z 
izvrševanjem naročil strank;

(iii) če organizirano, pogosto in 
sistematično posluje za svoj račun pri 
izvrševanju naročil strank izven 
organiziranega trga ali MTF, pri čemer 
zagotavljajo sistem, dostopen tretjim 
strankam, da bi lahko z njimi poslovale;

Or. en

Predlog spremembe 390
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii a) če niso upravljavci, za katere v 
primeru emisijskih kuponov veljajo 
obveznosti glede skladnosti iz Direktive 
2003/87/ES (sistem za trgovanje s 
pravicami do emisije toplogrednih 
plinov);

Or. en

Obrazložitev

Drugi akterji, ki trgujejo z emisijami, bi tudi morali biti vključeni v MiFID.

Predlog spremembe 391
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ta izjema se ne uporablja za osebe, izvzete 
na podlagi člena 2(1)(i), 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;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Vsi vzdrževalci trga in člani organiziranega trga ali MTF bi morali tako kot investicijska 
podjetja, ne glede na vrsto finančnega instrumenta, s katerim poslujejo, imeti dovoljenje.

Predlog spremembe 392
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ta izjema se ne uporablja za osebe, izvzete 
na podlagi člena 2(1)(i), 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;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 393
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ta izjema se ne uporablja za osebe, izvzete 
na podlagi člena 2(1)(i), 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;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 394
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ta izjema se ne uporablja za osebe, izvzete 
na podlagi člena 2(1)(i), 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;

Osebam, izvzetim na podlagi člena 2(1)(i), 
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, ni 
treba izpolnjevati tudi pogojev za to 
izvzetje;

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba odnos med izjemama iz točke (d) in (i).

Predlog spremembe 395
Werner Langen
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ta izjema se ne uporablja za osebe, izvzete 
na podlagi člena 2(1)(i), 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;

ta izjema se ne uporablja za osebe, izvzete 
na podlagi člena 2(1)(i), 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, da so 
izvzeti na podlagi katere koli druge 
veljavne izjeme iz člena 2;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo, ki ga predlaga Komisija, je nejasno in ga je treba pojasniti.

Predlog spremembe 396
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ta izjema se ne uporablja za osebe, izvzete 
na podlagi člena 2(1)(i), 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;

ta izjema ne preprečuje osebam, 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, da so 
izvzete na podlagi katere koli druge 
veljavne izjeme iz člena 2;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo "ta izjema se ne uporablja za osebe, izvzete na podlagi člena 2(1)(i), (...)" v predlogu 



AM\901764SL.doc 17/160 PE489.464v01-00

SL

Komisije je nejasno in ga je treba pojasniti. Omejitve izjem bi morale biti bolj usmerjene v to, 
da se v MiFID vključijo dejavnosti, ki predstavljajo visokofrekvenčno trgovanje, brez 
poseganja v dejavnosti podjetij, ki niso osrednjega pomena za MiFID.

Predlog spremembe 397
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) osebe, ki opravljajo investicijske 
storitve, ki zajemajo samo upravljanje 
programov udeležbe zaposlenih;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Med finančno krizo so zaposleni in njihove družine izgubili prihranke zaradi dramatične 
izgube vrednosti delnic svojih delodajalcev. Združevanje naložbenega tveganja in tveganja za 
izgubo svojega dohodka pri istem podjetju ni primerno. Ponujanje delnice s strani 
delodajalca lahko izenačimo z naložbenim svetovanjem.

Predlog spremembe 398
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) osebe, ki opravljajo investicijske 
storitve, ki zajemajo samo upravljanje 
programov udeležbe zaposlenih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 399
Olle Schmidt
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v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) osebe, ki opravljajo investicijske 
storitve, ki zajemajo samo upravljanje 
programov udeležbe zaposlenih in
zagotavljanje investicijskih storitev 
izključno za njihova matična podjetja, za 
svoja hčerinska podjetja ali za druga 
hčerinska podjetja svojih matičnih podjetij;

(f) osebe, ki opravljajo investicijske 
storitve, ki zajemajo samo zagotavljanje 
investicijskih storitev izključno za njihova 
matična podjetja, za svoja hčerinska 
podjetja ali za druga hčerinska podjetja 
svojih matičnih podjetij;

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki ne smejo biti maj zaščiteni, kadar gre za delodajalca, kot takrat, ko naložbeno 
svetovanje opravi investicijsko podjetje.

Predlog spremembe 400
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka (ga) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ga) javnim institucijam, ki prejemajo 
sredstva ali hranijo vrednostne papirje 
tretjih v skladu z nalogo javnega interesa, 
ki jim je dodeljena z zakonom, in ki zato 
opravljajo eno ali več naložbenih storitev.

Or. fr

Predlog spremembe 401
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – alinea 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– s finančnimi instrumenti poslujejo za 
svoj račun, razen oseb, ki za svoj račun 
poslujejo z izvrševanjem naročil strank, ali

– s finančnimi instrumenti poslujejo za 
svoj račun, razen oseb, ki za svoj račun 
poslujejo pri izvrševanju naročil strank, ali 
z uporabo algoritemskega trgovanja, ali

Or. en

Predlog spremembe 402
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– s finančnimi instrumenti poslujejo za 
svoj račun, razen oseb, ki za svoj račun 
poslujejo z izvrševanjem naročil strank,
ali

– s finančnimi instrumenti poslujejo za 
svoj račun ali

Or. de

Predlog spremembe 403
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– s finančnimi instrumenti poslujejo za 
svoj račun , razen oseb, ki za svoj račun 
poslujejo z izvrševanjem naročil strank, ali

– s finančnimi instrumenti poslujejo za 
svoj račun , razen oseb, ki za svoj račun 
poslujejo pri izvrševanju naročil strank, ali

Or. en

Predlog spremembe 404
Werner Langen
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– s finančnimi instrumenti poslujejo za 
svoj račun, tako da izvajajo naročila 
svojih lastnikov in njihovih odvisnih 
podjetij v primeru skupno upravljanih 
podjetij;

Or. de

Obrazložitev

Predlagana opredelitev matične in hčerinske družbe ne upošteva nekaterih struktur podjetij.
V energetskem gospodarstvu so mala in srednja podjetja ustanovila krovne družbe, s pomočjo 
katerih ostajajo dejavna na trgu oziroma prodirajo na trg. V spremembi direktive o trgih 
finančnih instrumentov je treba upoštevati te strukture, da bi zagotovili uravnoteženo in 
pravično ureditev.

Predlog spremembe 405
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – alinea 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– poslujejo za svoj račun z emisijskimi 
kuponi, razen oseb, ki niso upravljavci, za 
katere veljajo obveznosti glede skladnosti 
iz Direktive 2003/87/ES (sistem za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov);

Or. en

Predlog spremembe 406
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– opravljajo investicijske storitve, razen 
poslovanja za svoj račun, v zvezi z 
izvedenimi finančnimi instrumenti na 
blago ali pogodbami na izvedene 
instrumente iz oddelka C 10 Priloge I ali 
emisijskimi kuponi ali njihovimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti za 
stranke svoje glavne dejavnosti,

– opravljajo investicijske storitve, razen 
poslovanja za svoj račun, v zvezi z 
izvedenimi finančnimi instrumenti na 
blago ali pogodbami na izvedene 
instrumente iz oddelka C 10 Priloge I ali 
emisijskimi kuponi ali njihovimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti za 
stranke svoje glavne dejavnosti, v meri, do 
katere so posli, vključeni v ponujene 
investicijske storitve, neposredno povezani 
z varovanjem glavne poslovne dejavnosti 
in fizične dejavnosti,

Or. en

Predlog spremembe 407
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pod pogojem, da je to v vseh primerih 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti gledano na ravni skupine in da 
glavna dejavnost ni opravljanje 
investicijskih storitev v smislu te direktive 
ali bančnih storitev v skladu z Direktivo 
2006/48/ES ;

pod pogojem, da je to v vseh primerih 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti gledano na tako ravni 
konsolidirane kot nekonsolidirane 
skupine, oziroma h glavni dejavnosti 
lastnikov in njihovih odvisnih podjetij v 
primeru skupno upravljanih podjetij, in
da glavna dejavnost ni opravljanje 
investicijskih storitev v smislu te direktive 
ali bančnih storitev v skladu z Direktivo 
2006/48/ES;

Or. en

Obrazložitev

The provision of an obligation for persons to report annually the basis on which they consider 
their activity ancillary to the main business is burdensome and disproportionate. This 
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provision would put the burden of proof on continuous basis on persons that should 
demonstrate that they do not perform activities subject to the legislation. Moreover for the 
other exemptions a self-assessment applies. The amendment proposed is instead intended to 
avoid discriminations towards small and medium commercial companies that cannot afford to 
participate directly in traded markets to manage the risks related to their main business. This 
type of business model is widely used in the energy sector.

Predlog spremembe 408
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pod pogojem, da je to v vseh primerih 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti gledano na ravni skupine in da 
glavna dejavnost ni opravljanje 
investicijskih storitev v smislu te direktive 
ali bančnih storitev v skladu z Direktivo 
2006/48/ES;

pod pogojem, da je to v vseh primerih 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti gledano na ravni skupine in da 
velikost in značilnosti pomožnega posla ne 
predstavljajo znatnega deleža oziroma 
nimajo znatnega učinka na trg, na 
katerem delujejo, in da glavna dejavnost ni 
opravljanje investicijskih storitev v smislu 
te direktive ali bančnih storitev v skladu z 
Direktivo 2006/48/ES;

Or. en

Predlog spremembe 409
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pod pogojem, da je to v vseh primerih 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti gledano na ravni skupine in da 
glavna dejavnost ni opravljanje 
investicijskih storitev v smislu te direktive 
ali bančnih storitev v skladu z Direktivo 
2006/48/ES;

pod pogojem, da je to v vseh primerih 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti gledano na ravni skupine in da 
glavna dejavnost ni opravljanje 
investicijskih storitev v smislu te direktive 
ali bančnih storitev v skladu z Direktivo 
2006/48/ES oziroma delovanje v vlogi 
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vzdrževalca trga v zvezi z izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev "pomožna dejavnost k njihovi glavni dejavnosti" mora biti omejevalna, da bi 
kolikor je le mogoče zmanjšala možnost neenakih regulatornih pogojev, v katerih so akterji, ki 
se ukvarjajo z istimi dejavnostmi, deležni različne ureditve. Enaki pogoji bi zaščitili 
sodelujoče, končne uporabnike in celovitost trga, ter bi odpravili možnost regulativne 
arbitraže z nudenjem doslednega obravnavanja enakih dejavnosti.

Predlog spremembe 410
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pod pogojem, da je to v vseh primerih 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti gledano na ravni skupine in da 
glavna dejavnost ni opravljanje 
investicijskih storitev v smislu te direktive 
ali bančnih storitev v skladu z Direktivo 
2006/48/ES;

pod pogojem, da je v vseh primerih takšno 
nudenje investicijskih storitev majhnega 
pomena in pomožna dejavnost k njihovi 
glavni dejavnosti gledano na ravni skupine 
in da glavna dejavnost ni opravljanje 
investicijskih storitev v smislu te direktive 
ali bančnih storitev v skladu z Direktivo 
2006/48/ES;

Or. en

Predlog spremembe 411
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pod pogojem, da je to v vseh primerih
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti gledano na ravni skupine in da 
glavna dejavnost ni opravljanje 

pod pogojem, da je to v vseh primerih
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti gledano na ravni konsolidirane 
ali nekonsolidirane skupine in da glavna 
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investicijskih storitev v smislu te direktive 
ali bančnih storitev v skladu z Direktivo 
2006/48/ES ;

dejavnost ni opravljanje investicijskih 
storitev v smislu te direktive ali bančnih 
storitev v skladu z Direktivo 2006/48/ES;

Or. de

Predlog spremembe 412
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – odstavek 1 – pododstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

razen, če so člani ali udeleženci na mestu 
trgovanja;

Or. en

Obrazložitev

Vsak akter, ne glede na glavno dejavnost, ki sodeluje na mestu trgovanja, bi moral biti 
vključen v isti regulativni okvir.

Predlog spremembe 413
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) podjetja, ki zagotavljajo investicijske 
storitve in/ali opravljajo investicijske 
posle, ki zajemajo izključno poslovanje za 
svoj račun na trgih finančnih terminskih 
pogodb ali opcij ali drugih izvedenih 
finančnih instrumentov in na gotovinskih 
trgih, z edinim namenom zavarovati 
pozicije na trgih izvedenih instrumentov, 
ali ki poslujejo za račun drugih članov teh 
trgov ali za njih vzdržujejo cene in za 
katere jamčijo klirinški člani teh istih 
trgov, pri čemer odgovornost za 

črtano



AM\901764SL.doc 25/160 PE489.464v01-00

SL

zagotavljanje izvajanja pogodb, ki jih 
sklenejo take družbe, prevzamejo klirinški 
člani teh istih trgov;

Or. en

Obrazložitev

Ta izjema na današnjem trgu že dolgo ni več ustrezna.

Predlog spremembe 414
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) podjetja, ki zagotavljajo investicijske 
storitve in/ali opravljajo investicijske 
posle, ki zajemajo izključno poslovanje za 
svoj račun na trgih finančnih terminskih 
pogodb ali opcij ali drugih izvedenih 
finančnih instrumentov in na gotovinskih 
trgih, z edinim namenom zavarovati 
pozicije na trgih izvedenih instrumentov, 
ali ki poslujejo za račun drugih članov teh 
trgov ali za njih vzdržujejo cene in za 
katere jamčijo klirinški člani teh istih 
trgov, pri čemer odgovornost za 
zagotavljanje izvajanja pogodb, ki jih 
sklenejo take družbe, prevzamejo klirinški 
člani teh istih trgov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 415
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka n
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) operaterje prenosnega sistema, kakor so 
opredeljeni v členu 2(4) Direktive 
2009/72/ES ali členu 2(4) Direktive 
2009/73/ES, kadar opravljajo svoje naloge 
v skladu s tema direktivama ali Uredbo 
(ES) št. 714/2009 ali Uredbo 
(ES) 715/2009 ali kodeksi omrežij ali 
smernicami, sprejetimi v skladu z 
navedenima uredbama.

(n) operaterje prenosnega sistema, sistema 
razširjanja in skladiščenja ter obratov za 
UZP, kakor so opredeljeni v členu 2(4) in 
členu 2(6) Direktive 2009/72/ES, ali členu 
2(4), členu 2(6) ali členu 2(9) Direktive 
2009/73/ES, kadar opravljajo svoje naloge 
v skladu s tema direktivama ali Uredbo 
(ES) št. 714/2009 ali Uredbo 
(ES) 715/2009 ali kodeksi omrežij ali 
smernicami, sprejetimi v skladu z 
navedenima uredbama.

Or. en

Obrazložitev

Priznavanje operaterjev prenosnega sistema je pomemben pojem in je primerno, da se ga 
vključi v besedilo. Vendar pa bi moralo isto veljati za operaterje distribucijskega sistema ter 
za "operaterje skladiščenja ter obratov za UZP " v skladu z Direktivo 2007/73/ES.

Predlog spremembe 416
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka (na) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(na) osebe, ki poslujejo izključno za svoj 
račun, kot del druge nefinančne poslovne 
dejavnosti ali kot del nefinančne 
dejavnosti trgovanja z blagom, da 
zavarujejo 
proizvodnjo/uporabo/nefinančno 
dejavnost skupine, ki ji oseba pripada.

Or. en

Predlog spremembe 417
Werner Langen
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka (n a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

n a) nefinančne nasprotne stranke, za 
katere ne velja obveznost kliringa po 
členu 10 Uredbe (EU) št. .../... [EMIR].

Or. de

Obrazložitev

Uredba EMIR in direktiva MiFID II morata nefinančna podjetja obravnavati podobno:  
nefinančnih podjetij, ki so v skladu z uredbo EMIR opravičena obveznosti kliringa, direktiva 
MiFID II ne sme opredeljevati kot finančne ustanove, saj bi to spodkopalo izvzem iz 
obveznosti kliringa za nefinančna podjetja v uredbi EMIR. Zato se s spremembo zagotovi, da 
nefinančne nasprotne stranke, za katere ne velja obveznost kliringa po členu [7/10] uredbe [ ] 
(EMIR), prav tako niso investicijsko podjetje v smislu direktive MiFID II (zato tudi niso 
finančna nasprotna stranka).

Predlog spremembe 418
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osebe in podjetja iz točk (i), (j) in (k) niso 
izključene, razen če zadevni pristojni 
organ odobri izjemo.

Or. en

Obrazložitev

Nekatera investicijska podjetja in/ali osebe bi morale upravičiti svoje izvzetje iz te direktive.

Predlog spremembe 419
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Zahteve, po katerih institucije in osebe 
iz odstavka 1 tega člena ne smejo biti 
izključene, vendar niso omejene na:
– obveznosti poročanja,
– prepovedi,
– omejitve pozicij,
– varstvo potrošnikov in
– zahteve za izdajo dovoljenja.

Or. en

Predlog spremembe 420
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 94 v zvezi z ukrepi glede 
izjem (c) in (i) za pojasnitev, kdaj se 
dejavnost šteje za pomožno dejavnost h 
glavni dejavnosti na ravni skupine, in za 
določanje, kdaj se dejavnost opravlja 
priložnostno.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Delegirani akti, ki pojasnjujejo specifične izjeme in to, kdaj se dejavnost šteje za pomožno ali 
se opravlja priložnostno, niso potrebni, saj so ta odstopanja v vsaki državi članici različna in 
jih je zato treba obravnavati z izvajanjem na nacionalni ravni.

Predlog spremembe 421
Jürgen Klute
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 94 v zvezi z ukrepi glede 
izjem (c) in (i) za pojasnitev, kdaj se 
dejavnost šteje za pomožno dejavnost h 
glavni dejavnosti na ravni skupine, in za 
določanje, kdaj se dejavnost opravlja 
priložnostno.

ESMA enkrat letno analizira, ali zadevni 
udeleženci na trgu še vedno izpolnjujejo 
merila za ustrezne izjeme.

ESMA zadevnega udeleženca na trgu v 
treh delovnih dneh obvesti o izidu analize.
Če udeleženec na trgu ne izpolnjuje več 
meril, mora izpolniti vse standarde, 
določene v tej direktivi, z začetkom osem 
dni po tem, ko je od ESMA prejel 
informacije, kot je navedeno v tretjem 
pododstavku. Udeleženec na trgu mora 
izpolniti vse standarde, dokler organu 
ESMA ne dokaže, da so bila merila za 
izjemo ponovno izpolnjena.

Or. en

Predlog spremembe 422
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 94 v zvezi z ukrepi glede izjem 
(c) in (i) za pojasnitev, kdaj se dejavnost 
šteje za pomožno dejavnost h glavni 
dejavnosti na ravni skupine, in za 
določanje, kdaj se dejavnost opravlja 
priložnostno.

ESMA Komisiji predloži osnutek 
regulativnih tehničnih standardov v zvezi 
z ukrepi glede izjem (c) in (i) za pojasnitev, 
kdaj se dejavnost šteje za pomožno 
dejavnost h glavni dejavnosti na ravni 
skupine, in podrobno navede prag, ki 
določa tržni delež in učinek, ki se šteje za 
pomembnega, in za določanje, kdaj se 
dejavnost opravlja priložnostno.
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Or. en

Predlog spremembe 423
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 94 v zvezi z ukrepi glede izjem 
(c) in (i) za pojasnitev, kdaj se dejavnost 
šteje za pomožno dejavnost h glavni 
dejavnosti na ravni skupine, in za 
določanje, kdaj se dejavnost opravlja 
priložnostno.

Komisija sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 94 v zvezi z ukrepi glede izjem 
(c) in (i) za pojasnitev, kdaj se dejavnost 
šteje za pomožno dejavnost h glavni 
dejavnosti na ravni skupine in omejenega 
pomena, in za določanje, kdaj se dejavnost 
opravlja priložnostno.

Or. en

Predlog spremembe 424
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 94 v zvezi z ukrepi glede izjem 
(c) in (i) za pojasnitev, kdaj se dejavnost 
šteje za pomožno dejavnost h glavni 
dejavnosti na ravni skupine, in za 
določanje, kdaj se dejavnost opravlja 
priložnostno.

Komisija sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 94 v zvezi z ukrepi glede izjem 
(c), (d) in (i) za pojasnitev, kdaj se 
dejavnost šteje za pomožno dejavnost h 
glavni dejavnosti na ravni skupine, in za 
določanje, kdaj se dejavnost opravlja 
priložnostno.

Or. en

Predlog spremembe 425
Sylvie Goulard
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V merilih za določitev, ali je dejavnost 
pomožna dejavnost h glavni dejavnosti, se 
upoštevata vsaj naslednja elementa:

črtano

– obseg, v katerem je mogoče objektivno 
izmeriti, da dejavnost zmanjšuje tveganja, 
ki so neposredno povezana s poslovno 
dejavnostjo ali dejavnostjo financiranja 
zakladnice,
– kapital, ki se uporablja za opravljanje 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 426
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V merilih za določitev, ali je dejavnost 
pomožna dejavnost h glavni dejavnosti, se 
upoštevata vsaj naslednja elementa:

V merilih za določitev, ali je dejavnost 
pomožna dejavnost h glavni dejavnosti in 
da velikost in značilnosti pomožnega posla 
ne predstavljajo znatnega deleža, oziroma 
nimajo znatnega učinka na trg, na 
katerem delujejo, se upoštevata vsaj 
naslednja elementa:

Or. en

Predlog spremembe 427
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Wolf Klinz
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– obseg, v katerem je mogoče objektivno 
izmeriti, da dejavnost zmanjšuje tveganja, 
ki so neposredno povezana s poslovno 
dejavnostjo ali dejavnostjo financiranja 
zakladnice,

(a) obseg, v katerem je mogoče objektivno 
izmeriti, da dejavnost zmanjšuje tveganja, 
ki so neposredno povezana s poslovno 
dejavnostjo ali dejavnostjo financiranja 
zakladnice,

Or. en

Predlog spremembe 428
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– kapital, ki se uporablja za opravljanje 
dejavnosti.

(b) kapital, ki se uporablja za opravljanje 
dejavnosti in tveganje, ki iz tega izhaja, 
kot delež dejavnosti skupine;

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti jasno izjemo za dejavnosti nefinančnih podjetij, "ki vključujejo 
zavarovanje pred s proizvodnjo povezanimi in drugimi tveganji". Opredelitev pomožne 
dejavnosti zato ne sme vključevati samo a) obsega, v katerem pomožna dejavnosti zmanjšuje 
tveganje, ampak je treba b) pomožni značaj tudi opravičiti s primerjanjem obsega dejavnosti 
(kot uporabljeni kapital ali tveganje) z obsegom glavne dejavnosti.

Predlog spremembe 429
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– kapital, ki se uporablja za opravljanje 
dejavnosti.

– kapital, ki se uporablja za opravljanje 
dejavnosti ali tveganje, ki izhaja iz 
dejavnosti, oboje kot delež dejavnosti 
skupine, pri čemer se pomožna dejavnost 
opravlja vsaj na trgih, povezanih s 
preostalimi dejavnostmi.

Or. de

Obrazložitev

Nefinančna podjetja, ki trgujejo predvsem za zavarovanje in optimizacijo proizvodnih in 
drugih tveganj, morajo imeti možnost uporabiti izjemo glede pomožne dejavnosti in biti 
izvzeta iz področja uporabe te direktive.  Poleg merila iz točke (a) je treba na vprašanje, ali 
gre za pomožno dejavnost, odgovoriti s primerjavo obsega dejavnosti (kot uporabljeni kapital 
ali tveganje) glede na obseg glavne dejavnosti, pri tem pa zagotoviti, da se podjetja ukvarjajo 
le s finančnimi instrumenti, povezanimi z glavno dejavnostjo skupine podjetij.

Predlog spremembe 430
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– kapital, ki se uporablja za opravljanje 
dejavnosti.

– delež kapitala, ki se uporablja za 
opravljanje dejavnosti, v odnosu do 
kapitala na ravni skupine;

Or. en

Obrazložitev

Treba je upoštevati dodatne elemente, da bi opredelili dejavnost nefinančnih nasprotnih 
strank, ki je pomožna glede na glavno dejavnost. To je zlasti pomembno za energetska 
podjetja, ki morajo razviti dejavnosti, tudi pri finančnih instrumentih, da se upravljajo 
tveganja, povezana z nihanjem cen blaga, ki se potrebujejo za poslovne dejavnosti skupine.

Predlog spremembe 431
Pablo Zalba Bidegain
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– kapital, ki se uporablja za opravljanje 
dejavnosti.

– delež kapitala, ki se uporablja za 
opravljanje dejavnosti, v odnosu do 
kapitala na ravni skupine,
– dejavnost, ki je povezana z 
obvladovanjem tveganj blaga ali drugimi 
tveganji, ki izhajajo iz poslovne dejavnosti 
skupine.

Or. en

Obrazložitev

Treba je upoštevati dodatne elemente, da bi opredelili dejavnost nefinančnih nasprotnih 
strank, ki je pomožna glede na glavno dejavnost. To je zlasti pomembno za energetska 
podjetja, ki morajo razviti dejavnosti, tudi pri finančnih instrumentih, da se upravljajo 
tveganja, povezana z nihanjem cen blaga, ki se potrebujejo za poslovne dejavnosti skupine.

Predlog spremembe 432
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– kapital, ki se uporablja za opravljanje 
dejavnosti.

– kapital, ki se uporablja za opravljanje 
dejavnosti, in
– obseg, v katerem dejavnost ponuja 
materialni vir dohodka na ravni skupine.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev "pomožna dejavnost k njihovi glavni dejavnosti" mora biti omejevalna, da bi 
kolikor je le mogoče zmanjšala možnost neenakih regulatornih pogojev, v katerih so akterji, ki 
se ukvarjajo z istimi dejavnostmi, deležni različne ureditve. Enaki pogoji bi zaščitili 
sodelujoče, končne uporabnike in celovitost trga, ter bi odpravili možnost regulativne 
arbitraže z nudenjem doslednega obravnavanja enakih dejavnosti.
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Predlog spremembe 433
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) obseg, v katerem se dejavnost uporablja 
za upravljanje poslovnega tveganja ali 
tveganja financiranja zakladnice glavne 
dejavnosti;

Or. en

Obrazložitev

Kot tretje merilo (c) je treba zagotoviti, da se bodo komercialna podjetja ukvarjala le s 
finančnimi instrumenti, povezanimi z glavno dejavnostjo skupine podjetij, ki ji pripada 
subjekt/oseba.

Predlog spremembe 434
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– dejavnost je povezana z obvladovanjem 
tveganj blaga ali drugimi tveganji, ki 
izhajajo iz poslovne dejavnosti skupine.

Or. de

Obrazložitev

Da bi lahko uporabili načela, navedena v Uvodni izjavi 88, je treba ustvariti jasno ureditev, s 
katero bi izvzeli dejavnosti nefinančnih podjetij, ki so namenjena zavarovanju s proizvodnjo 
povezanih in drugih tveganj. Razjasniti je treba tudi, ali gre za pomožno dejavnost, in sicer 
tako, da se obseg dejavnosti (kot uporabljeni kapital ali tveganje) primerja z obsegom glavne 
dejavnosti. Treba je tudi zagotoviti, da se podjetja ukvarjajo le s finančnimi instrumenti, 
povezanimi z glavno dejavnostjo skupine podjetij, ki ji pripada subjekt/oseba
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Predlog spremembe 435
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– tržni delež na specifičnem trgu in obseg 
pozicije.

Or. en

Predlog spremembe 436
Alfredo Pallone

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– dejavnost, ki je povezana z 
obvladovanjem tveganj blaga ali drugimi 
tveganji, ki izhajajo iz poslovne dejavnosti 
skupine.

Or. en

Obrazložitev

Treba je upoštevati dodatne elemente, da bi opredelili dejavnost nefinančnih nasprotnih 
strank, ki je pomožna glede na glavno dejavnost. To je zlasti pomembno za energetska 
podjetja, ki morajo razviti dejavnosti, tudi pri finančnih instrumentih, da se upravljajo 
tveganja, povezana z nihanjem cen blaga, ki se potrebujejo za poslovne dejavnosti skupine.

Predlog spremembe 437
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Wolf Klinz
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 2b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) sistemski pomen seštevka neto pozicij 
in izpostavljenosti podjetja v skladu s 
členom 10 Uredbe (EU) št. …/…[uredba o 
infrastrukturi evropskega trga].

Or. en

Obrazložitev

Dodatno merilo (d) zagotavlja, da izjema EMIR za nefinančna podjetja brez sistemske 
pomembnosti ostaja veljavna v okviru MiFID II. Z vključitvijo tega merila se želimo izogniti 
temu, da bi nefinančna podjetja, ki niso sistemsko pomembna, ostala pod pragom kliringa iz 
uredbe o infrastrukturi evropskega trga.

Predlog spremembe 438
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– notranji posli v skupini, kakor so 
opredeljeni v členu 3 Uredbe (EU) št. 
…/…[EMIR], namenjeni upravljanju 
likvidnosti in/ali tveganja v celotni 
skupini,

Or. de

Obrazložitev

Uredba EMIR in direktiva MiFID II morata nefinančna podjetja obravnavati podobno:  
nefinančnih podjetij, ki so v skladu z uredbo EMIR opravičena obveznosti kliringa, direktiva 
MiFID II ne sme opredeljevati kot finančne ustanove, saj bi to spodkopalo izvzem iz 
obveznosti kliringa za nefinančna podjetja v uredbi EMIR. V skladu z uredbo EMIR za 
notranje transakcije ne velja obveznost kliringa oz. se jih ne upošteva pri ugotavljanju, ali 
nefinančno podjetje presega klirinški prag. Ponavadi se komercialno tveganje različnih 
podjetij v skupini zaradi osrednjega in učinkovitega upravljanja tveganja s pomočjo notranjih 
transakcij prenese na eno samo podjetje ali enoto, katere naloga je nato z zunanjimi 
transakcijami s finančnimi instrumenti zmanjšati tveganje celotne skupine podjetij. 
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Predlog spremembe 439
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– obveznosti za vzdrževanje trga na 
organiziranih trgih in v večstranskih 
sistemih trgovanja.

Or. de

Obrazložitev

Uredba EMIR in direktiva MiFID II morata nefinančna podjetja obravnavati podobno:  
nefinančnih podjetij, ki so v skladu z uredbo EMIR opravičena obveznosti kliringa, direktiva 
MiFID II ne sme opredeljevati kot finančne ustanove, saj bi to spodkopalo izvzem iz 
obveznosti kliringa za nefinančna podjetja v uredbi EMIR. V skladu z uredbo EMIR za 
notranje transakcije ne velja obveznost kliringa oz. se jih ne upošteva pri ugotavljanju, ali 
nefinančno podjetje presega klirinški prag.

Predlog spremembe 440
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavka 2a in 2b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 441
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, s katerimi opredeli 
merila, ki določajo, ali je dejavnost 
pomožna dejavnost h glavni dejavnosti, 
pri čemer se upošteva vsaj:
(a) obseg, v katerem je mogoče objektivno 
izmeriti, da dejavnost zmanjšuje tveganja, 
ki so neposredno povezana s poslovno 
dejavnostjo ali dejavnostjo financiranja 
zakladnice;
(b) kapital, ki se uporablja za opravljanje 
dejavnosti in tveganje, ki izhaja iz 
dejavnosti, oboje kot delež dejavnosti 
skupine;
(c) dejavnost, ki je povezana samo z 
obvladovanjem tveganj blaga ali drugimi 
tveganji, ki izhajajo iz poslovne dejavnosti 
skupine.

Or. en

Predlog spremembe 442
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, s katerimi opredeli 
merila, ki določajo, ali je dejavnost 
pomožna dejavnost h glavni dejavnosti, 
pri čemer se upošteva vsaj:
(a) obseg, v katerem je mogoče objektivno 
izmeriti, da dejavnost zmanjšuje tveganja, 
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ki so neposredno povezana s poslovno 
dejavnostjo ali dejavnostjo financiranja 
zakladnice;
(b) potreba po tem, da pomožne dejavnosti 
predstavljajo manjšinski delež dejavnosti 
na ravni skupine in na ravni 
posameznega subjekta, razen če se storitve 
nudijo zgolj ostalim članom iste skupine;
(c) obseg trgovanja ali ponujenih 
investicijskih storitev glede na enak obseg 
za finančne institucije, ki opravljajo 
enake dejavnosti ali nudijo enake storitve;
(d) zaželenost omejevanja neto 
izpostavljenosti kreditnemu tveganju na 
ravneh, ki niso sistemsko pomembne;
(e) obseg tržnega tveganja, povezan z 
dejavnostjo, ki se nanaša na tržno 
tveganje, ki izhaja iz glavne dejavnosti.
ESMA te osnutke regulativnih tehničnih 
standardov predloži Komisiji do […]*.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s členi od 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010.
__________________
*UL: prosimo, vstavite datum: 12 mesecev 
po začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 443
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] Člen se črta.

Or. en
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Obrazložitev

Izjeme, ki so bile vpeljane na nacionalni podlagi, bi lahko povzročile dodatno tekmovanje za 
najšibkejšo regulacijo namesto harmonizacije na evropski ravni.

Predlog spremembe 444
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice se lahko odločijo, da te 
direktive ne uporabljajo za osebe, za katere 
so matična država članica, in ki:

1. Države članice se lahko odločijo, da 
členov 9, 15, 36, 38, 39 in 41 do 58 te 
direktive ne uporabljajo za osebe, ki:

Or. en

Predlog spremembe 445
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– jim ni dovoljeno zagotavljati kakršnih 
koli investicijskih storitev, razen 
investicijskega svetovanja z ali brez 
sprejemanja in posredovanja naročil za 
prenosljive vrednostne papirje in enote v 
kolektivnih naložbenih podjemih, in

– jim ni dovoljeno zagotavljati kakršnih 
koli investicijskih storitev, razen 
investicijskega svetovanja z ali brez 
sprejemanja in posredovanja naročil za 
prenosljive vrednostne papirje in enote v 
kolektivnih naložbenih podjemih, in 
sprejemanje in posredovanje naročil za 
prenosljive vrednostne papirje in enote v 
kolektivnih naložbenih podjemih na 
pobudo stranke, in

Or. en
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Predlog spremembe 446
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – zaključek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pod pogojem, da imajo te osebe dovoljenje 
za opravljanje dejavnosti in so njihove 
dejavnosti zakonsko urejene na nacionalni 
ravni. V nacionalnih ureditvah bi se morale 
za navedene osebe uporabljati zahteve, ki 
so vsaj enakovredne naslednjim zahtevam 
iz te direktive:

pod pogojem, da imajo te osebe dovoljenje 
za opravljanje dejavnosti in so njihove 
dejavnosti zakonsko urejene na nacionalni 
ravni. V nacionalnih ureditvah bi se morale 
za navedene osebe uporabljati zahteve, ki 
so vsaj enakovredne naslednjim zahtevam 
iz te direktive, ob upoštevanju njihove 
velikosti, profila tveganja in pravne 
narave:

Or. en

Predlog spremembe 447
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – alinea 3 – točka v – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) pogoji in postopki za izdajo dovoljenj in 
stalen nadzor iz člena 5(1) in (3) ter členov 
7, 8, 9, 10, 21 in 22;

(i) pogoji in postopki za izdajo dovoljenj in 
stalen nadzor iz člena 5(1) in (3) ter členov 
7, 8, 9, 10, 21, 22 in 23 ter ustreznih 
izvedbenih ukrepov, ki jih je sprejela 
Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 94;

Or. en

Obrazložitev

Vključiti je treba tudi določbe o navzkrižju interesov.

Predlog spremembe 448
Pascal Canfin
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 – alinea 3 – točka v – točka iia (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) organizacijske zahteve, določene v 
členu 16(3), ter ustrezni izvedbeni ukrepi, 
ki jih je sprejela Komisija z delegiranimi
akti v skladu s členom 94.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da ustrezne organizacije uspešno preprečijo navzkrižja interesov.

Predlog spremembe 449
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da morajo biti 
osebe, ki so v skladu z odstavkom 1 
izključene iz področja uporabe te direktive, 
zajete v okviru odškodninske sheme za 
vlagatelje, priznane v skladu z 
Direktivo 97/9/ES, ali v okviru drugega 
sistema, ki njihovim strankam zagotavlja 
enakovredno zaščito.

Države članice zahtevajo, da morajo biti 
osebe, ki so v skladu z odstavkom 1 
izključene iz področja uporabe te direktive, 
zajete v okviru odškodninske sheme za 
vlagatelje, priznane v skladu z 
Direktivo 97/9/ES, ali v okviru drugega 
sistema, ki njihovim strankam zagotavlja 
enakovredno zaščito. Države članice lahko 
dovolijo zavarovanje poklicne 
odgovornosti kot nadomestno kritje, kjer 
je to primerno in sorazmerno glede na 
velikost, profil tveganja in pravno naravo 
oseb, izključenih iz področja uporabe te 
direktive na podlagi odstavka 1.

Or. en



PE489.464v01-00 44/160 AM\901764SL.doc

SL

Predlog spremembe 450
Astrid Lulling

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta zahteva se ne uporablja za produkte, 
za katere že veljajo zahteva za zaščito 
vlagateljev v skladu z namenskim 
režimom, kot so med drugim KNPVP, 
vendar to ni omejeno nanje.

Or. en

Obrazložitev

Produkti, kot so KNPVP, so predmet posebnega pravnega režima, ki že vsebuje podrobne 
zahteve za zaščito neprofesionalnih vlagateljev in je zgrajen na tem, se v skladu z najnovejšim 
statusom razprav o pregledu direktive o odškodninskih shemah za vlagatelje ne vključijo v 
področje uporabe tega besedila.

Predlog spremembe 451
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ti nacionalni režimi pristojnim 
organom omogočajo prenašanje 
upravnih, pripravljalnih ali pomožnih 
nalog, povezanih z izdajanjem dovoljenj, 
revizijo pogojev za začetno dovoljenje in 
redno spremljanje operativnih zahtev iz 
členov 5, 21 in 22 v skladu s pogoji iz 
člena 69(2).

Or. en
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Predlog spremembe 452
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1) „investicijske storitve in posli“ so kateri 
koli od storitev in poslov s seznama iz 
oddelka A Priloge I v zvezi s katerim koli 
od instrumentov s seznama iz oddelka C 
Priloge I;

1) „investicijske storitve in posli“ so kateri 
koli od storitev in poslov s seznama iz 
oddelka A Priloge I v zvezi s katerim koli 
od instrumentov s seznama iz oddelka C in 
Ca Priloge I;

Or. en

Obrazložitev

Emisijski kuponi bi morali spadati v okvir MiFID/direktive o zlorabi trga /uredbe o zlorabi 
trga, ker pa niso finančni instrumenti, jih je treba prenesti v poseben oddelek.

Predlog spremembe 453
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 94 sprejme ukrepe, ki določajo:

ESMA lahko pripravi osnutke 
regulativnih tehničnih standardov za 
določitev:

Or. en

Obrazložitev

Biti mora ESMA – tehnično.

Predlog spremembe 454
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 1 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA te osnutke regulativnih tehničnih 
standardov predloži Komisiji do […]*.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1095/2010.
________________
*UL, prosimo vstavite datum: …

Or. en

Predlog spremembe 455
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3) „investicijsko svetovanje“ je dajanje 
osebnih priporočil stranki na njeno zahtevo 
ali na pobudo investicijskega podjetja 
glede enega ali več poslov v zvezi s 
finančnimi instrumenti;

3) „investicijsko svetovanje“ je dajanje 
neodvisnih osebnih priporočil stranki na 
njeno zahtevo ali na pobudo investicijskega 
podjetja glede enega ali več poslov v zvezi 
s finančnimi instrumenti, ki jih ni izdal 
svetovalec ali gospodarsko odvisen 
izdajatelj, na katerega ne vplivajo 
pristojbine, provizije, spodbude ali koristi, 
ki jih plača ali ponudi tretja stran, ali 
oseba, ki deluje v imenu tretje strani v 
odnosu z nudenjem storitev strankam;

Or. en

Obrazložitev

Pobuda za predlog spremembe je predlog BEUC.



AM\901764SL.doc 47/160 PE489.464v01-00

SL

Predlog spremembe 456
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a) „podatki o produktu“ je dajanje 
osebnih priporočil stranki na njeno 
zahtevo ali na pobudo investicijskega 
podjetja glede ene ali več poslov v zvezi s 
finančnimi instrumenti.

Or. en

Predlog spremembe 457
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a) „samostojno investicijsko svetovanje“ 
je investicijsko svetovanje, ki temelji na 
celoviti in pošteni analizi vseh 
maloprodajnih naložbenih produktov, ki 
lahko izpolnijo naložbene potrebe in cilje 
neprofesionalne stranke in nudijo 
nepristransko neomejeno svetovanje, ter 
ga stranka neposredno plača, kar pa 
izključuje pristojbine, provizije, ali koristi, 
ki jih plača ali ponudi tretja stran, ali 
oseba, ki deluje v imenu tretje strani v 
odnosu z nudenjem storitev strankam;

Or. en

Predlog spremembe 458
Sharon Bowles
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4) „izvrševanje naročil v imenu strank“ je 
delovanje s ciljem sklepanja sporazumov o 
nakupu ali prodaji enega ali več finančnih 
instrumentov za račun stranke. Izvrševanje 
naročil vključuje sklepanje sporazumov o 
prodaji finančnih instrumentov, ki jih izda 
kreditna institucija ali investicijsko 
podjetje, v času njihove izdaje;

4) „izvrševanje naročil v imenu strank“ je 
delovanje s ciljem sklepanja sporazumov o 
nakupu ali prodaji enega ali več finančnih 
instrumentov za račun stranke, tudi v 
okviru modela trgovanja pred poravnavo. 
Izvrševanje naročil vključuje sklepanje 
sporazumov o prodaji finančnih 
instrumentov, ki jih izda kreditna 
institucija ali investicijsko podjetje, v času 
njihove izdaje;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo, ki ga predlaga Komisija, ne pojasni, da bi bilo izvajanje naročil po modelu 
trgovanja pred poravnavo, ki se v EU pogosto uporablja za kliring za stranke, videno kot 
izvršitev naročila stranke.

Predlog spremembe 459
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5) „poslovanje za svoj račun“ je trgovanje 
v breme lastnega kapitala, katerega rezultat 
je sklenitev poslov z enim ali več 
finančnimi instrumenti;

5) „poslovanje za svoj račun“ je trgovanje 
v breme lastnega kapitala, katerega rezultat 
je sklenitev poslov z enim ali več 
finančnimi instrumenti, vključno z
"osnovnim trgovanjem brez tveganja", ki 
ga sestavlja izvajanje naročil različnih 
strank, s hkratnim nakupom in prodajo za 
svoj račun;

Or. en
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Predlog spremembe 460
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6) „vzdrževalec trga“ je oseba, ki 
kontinuirano nastopa na finančnih trgih kot 
pripravljena na poslovanje za svoj račun s 
kupovanjem in prodajanjem finančnih 
instrumentov v breme svojega lastnega 
kapitala po cenah, ki jih sama določi;

6) „vzdrževalec trga“ je oseba, ki 
kontinuirano nastopa na finančnih trgih kot 
pripravljena na poslovanje za svoj račun s 
kupovanjem in prodajanjem finančnih 
instrumentov, in je sočasno prisotna tako 
na strani ponudbe kot povpraševanja na 
trgu v breme svojega lastnega kapitala po 
cenah, ki jih sama določi. Ta opredelitev 
izključuje osebe, ki delujejo kot 
vzdrževalci trga na podlagi obveznosti ali 
regulativnega ukaza;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da udeleženci na trgu, ki izvajajo dejavnost vzdrževalcev trga, kot posledico 
regulativnih določb (na primer sektorskih), ne sodijo na področje delovanja MiFID.

Predlog spremembe 461
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6) „vzdrževalec trga“ je oseba, ki 
kontinuirano nastopa na finančnih trgih kot 
pripravljena na poslovanje za svoj račun s 
kupovanjem in prodajanjem finančnih 
instrumentov v breme svojega lastnega 
kapitala po cenah, ki jih sama določi;

6) „vzdrževalec trga“ je oseba, ki 
kontinuirano nastopa na finančnih trgih kot 
pripravljena na poslovanje za svoj račun s 
kupovanjem in prodajanjem finančnih 
instrumentov v breme svojega lastnega 
kapitala;

Or. en
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Obrazložitev

Kot svetuje SEC/CFTC je treba vzdrževalce trga spodbujati, da "redno zagotavljajo, kupujejo 
in prodajajo ponudbe, ki so smiselne in povezane s trgom".

Predlog spremembe 462
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12) „mala in srednja podjetja“ so v tej 
direktivi podjetja, katerih povprečna tržna 
kapitalizacija na podlagi kotacij ob 
zaključku leta za pretekla tri koledarska 
leta je znašala manj kot 100 000 000 
EUR;

12) „mala in srednja podjetja“ se v tej 
direktivi nanašajo na obstoječe 
nacionalne pojme v različnih državah 
članicah.

Or. en

Obrazložitev

MiFID bi morala odražati direktivo o preglednosti, kjer ni opredelitve MSP in je tolmačenje 
odvisno od diskrecijske pravice držav članic v skladu z obstoječimi nacionalnimi pojmi. 
Seveda pa je Komisija v svoji oceni učinka direktive o preglednosti navedla, da: " ... kar je 
majhno podjetje v eni državi članici, je lahko v drugi državi članici veliko podjetje. Zato se, 
ko se ta ocena učinka nanaša na "male in srednje izdajatelje", nanaša na obstoječe 
nacionalne pojme v različnih državah članicah."

Predlog spremembe 463
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12) „mala in srednja podjetja“ so v tej 
direktivi podjetja, katerih povprečna tržna 
kapitalizacija na podlagi kotacij ob 
zaključku leta za pretekla tri koledarska 
leta je znašala manj kot 100.000.000 EUR;

12) „mala in srednja podjetja“ so v tej 
direktivi podjetja, katerih povprečna tržna 
kapitalizacija na podlagi kotacij ob 
zaključku leta za pretekla tri koledarska 
leta je znašala manj kot 200.000.000 EUR;
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Or. en

Predlog spremembe 464
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14) „finančni instrument“ je eden od 
instrumentov iz oddelka C Priloge I;

14) „finančni instrument“ je eden od 
instrumentov iz oddelka C Priloge I in CA 
Priloge I za izključni namen te direktive, 
Uredbe (EU) št. .../... [MiFIR] in Uredbe 
(EU) št. .../... [uredba o zlorabi trga ] in 
Direktive (EU) št. .../... [direktiva o zlorabi 
trga];

Or. en

Obrazložitev

Emisijski kuponi so po naravi finančni instrumenti, vendar bi morali spadati v okvir 
MiFID/MiFIR in direktive o zlorabi trga /uredbe o zlorabi trga.

Predlog spremembe 465
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

24) „matično podjetje“ je nadrejeno 
podjetje, kakor je opredeljeno v členih 1 in 
2 Sedme direktive Sveta 83/349/EGS z dne 
13. junija 1983 o konsolidiranih 
računovodskih izkazih;

24) „matično podjetje“ je nadrejeno 
podjetje, kakor je opredeljeno v členih 1 in 
2 kot tudi skupno upravljano podjetje, 
kakor je opredeljeno v členu 32 Sedme 
direktive Sveta 83/349/EGS z dne 
13. junija 1983 o konsolidiranih 
računovodskih izkazih;

Or. en
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Obrazložitev

Opredelitve matičnih podjetij in hčerinskih podjetij (člen 2(1)(b), ki se nanaša na člen 4(2)) 
so pomanjkljive, saj hčerinska podjetja, ki so v lasti številnih delničarjev, niso upoštevana. 
Strukturo podjetij bi bilo treba obravnavati v sedanjem predlogu, da se zagotovi 
uravnotežena in poštena ureditev. Zato bi bilo treba izjemo razširiti na skupno upravljana 
podjetja, kot je opredeljeno v členu 32 Sedme direktive Sveta 83/349/EGS z dne 
13. junija 1983.

Predlog spremembe 466
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

25) „hčerinsko podjetje“ je podrejeno 
podjetje, kakor je opredeljeno v členih 1 in 
2 Direktive 83/349/EGS, vključno s 
katerim koli hčerinskim podjetjem 
hčerinskega podjetja končnega matičnega 
podjetja;

25) „hčerinsko podjetje“ je podrejeno 
podjetje, kakor je opredeljeno v členih 1 in 
2 kot tudi skupno upravljano podjetje, 
kakor je opredeljeno v členu 32 Direktive 
83/349/EGS, vključno s katerim koli 
hčerinskim podjetjem hčerinskega podjetja 
končnega matičnega podjetja;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitve matičnih podjetij in hčerinskih podjetij (člen 2(1)(b), ki se nanaša na člen 4(2)) 
so pomanjkljive, saj hčerinska podjetja, ki so v lasti številnih delničarjev, niso upoštevana. 
Strukturo podjetij bi bilo treba obravnavati v sedanjem predlogu, da se zagotovi 
uravnotežena in poštena ureditev. Zato bi bilo treba izjemo razširiti na skupno upravljana 
podjetja, kot je opredeljeno v členu 32 Sedme direktive Sveta 83/349/EGS z dne 
13. junija 1983.

Predlog spremembe 467
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 25a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

25 a) „raven skupine“ zajema 
konsolidirane in nekonsolidirane skupine 
podjetij, ki ponujajo pomožne dejavnosti 
za svoje delničarje in povezana podjetja, 
kadar delujejo pri isti trgovski dejavnosti, 
ki je glavna dejavnost skupine.

Or. en

Obrazložitev

The term “on a group basis” should be defined. Current definitions of parent undertaking 
and subsidiary are not suitable in this context as they do not pay attention especially to the 
characteristics of smaller companies. Trading activities have repeatedly been demerged and 
especially smaller utilities have established joint trading entities to survive on the market. 
They usually have chosen the form of a group with equal members. This company structure 
needs to be addressed in the current proposal to guarantee well-balanced and fair regulation. 
The amendment is intended to avoid discriminations towards commercial companies that 
cannot afford to participate directly in trading markets to manage the risks related to their 
main business. Mostly the concerned firms form with their trading firm a group which is not 
consolidated. They choose this construction in order to create a critical mass to access traded 
markets. Their common aim is to manage risks related to input/outputs of the assets of the 
group members. Since it is the pre-condition to have a commercial main business to meet the 
requirements of this exemption – no matter whether or not the group is consolidated -
financial institutes are excluded from the exemption.

Predlog spremembe 468
Kay Swinburne, Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27) „uprava“ je vodstveni organ podjetja, 
ki opravlja nadzorne in upravne funkcije, 
ima najvišja pooblastila za odločanje ter
je pristojna za določanje strategije, ciljev 
in splošnih usmeritev podjetja. Uprava 
vključuje osebe, ki dejansko vodijo posle 
podjetja;

27) „uprava“ je organ ali organi 
institucije, imenovani v skladu z 
nacionalno zakonodajo, ki so pristojni za 
določanje strategije, ciljev in splošnih 
usmeritev institucije, ter nadzorujejo in 
spremljajo sprejemanje vodstvenih 
odločitev. To vključuje osebe, ki dejansko 
vodijo posle institucije.
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Sklicevanje na upravo zajema tako 
vodstveno kot nadzorno funkcijo organa 
ali organov iz prvega pododstavka. Kadar
sta v skladu z nacionalnim pravom 
vodstvena in nadzorna funkcija uprave 
dodeljeni različnim organom ali različnim 
članom znotraj enega organa, država 
članica razlikuje med pristojnimi organi 
ali člani uprave v skladu z nacionalnim 
pravom, razen če ni v direktivi drugače 
določeno. Za namene te direktive 
"vodstvena funkcija" pomeni določitev 
strategije, ciljev in splošne usmeritve 
institucije, "nadzorna funkcija" pa 
spremljanje in nadzor sprejemanja 
odločitev vodstva.

Or. en

Obrazložitev

Ko gre za korporativno upravljanje, je izjemno pomembno, da direktiva MiFID vsebuje enake 
zahteve kot direktiva CRD IV. Zato so ti predlogi sprememb enaki tistim, ki jih je skupina 
ECR vložila k predlogom direktive CRD IV.

Predlog spremembe 469
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

27) „uprava“ je vodstveni organ podjetja, 
ki opravlja nadzorne in upravne funkcije, 
ima najvišja pooblastila za odločanje ter je 
pristojna za določanje strategije, ciljev in 
splošnih usmeritev podjetja. Uprava 
vključuje osebe, ki dejansko vodijo posle
podjetja;

27) „uprava“ je vodstveni organ 
investicijskega podjetja, upravljavca trga 
ali izvajalca storitev sporočanja podatkov,
ki opravlja nadzorne in vodstvene funkcije, 
ima najvišja pooblastila za odločanje ter je 
pristojen za določanje strategije, ciljev in 
splošnih usmeritev investicijskega 
podjetja, upravljavca trga ali izvajalca 
storitev sporočanja podatkov, vključno z 
osebami, ki dejansko vodijo posle 
subjekta;

Or. en
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Obrazložitev

Opredelitev uprave mora biti v skladu tako z MiFIR kot z MiFID. Enak predlog spremembe se 
nahaja v MiFIR.

Predlog spremembe 470
Kay Swinburne, Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

28) „uprava v svoji nadzorni funkciji“ je 
uprava, kadar opravlja nadzorno 
funkcijo, tj. nadzorovanje in spremljanje 
odločanja vodstva;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ko gre za korporativno upravljanje, je izjemno pomembno, da direktiva MiFID vsebuje enake 
zahteve kot direktiva CRD IV. Zato so ti predlogi sprememb enaki tistim, ki jih je skupina 
ECR vložila k predlogom direktive CRD IV.

Predlog spremembe 471
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30) „algoritemsko trgovanje“ je trgovanje s 
finančnimi instrumenti, pri katerem 
računalniški algoritem samodejno določa 
posamezne parametre naročil, npr. ali naj 
se naročilo začne izvrševati, čas izvršitve 
naročila, ceno ali količino naročila ali kako 
upravljati naročilo po prejemu, z ali brez 
človeškega posredovanja. Ta opredelitev 
ne vključuje nobenega sistema, ki se 
uporablja samo za usmerjanje naročil na 
eno ali več mest trgovanja ali za 

30) „algoritemsko trgovanje“ je trgovanje s 
finančnimi instrumenti, pri katerem 
računalniški algoritem samodejno določa 
vse ali skoraj vse oziroma znaten del 
posameznih parametrov naročil, npr. ali 
naj se naročilo začne izvrševati, čas 
izvršitve naročila, ceno ali količino 
naročila ali kako upravljati naročilo po 
prejemu, z ali brez človeškega 
posredovanja. Ta opredelitev ne vključuje 
nobenega sistema, ki se uporablja samo za 
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potrjevanje naročil; usmerjanje naročil na eno ali več mest 
trgovanja ali za potrjevanje naročil;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev algoritemskega trgovanja s strani Komisije je zajela vsako podjetje, ki uporablja 
algoritme kot del svoje strategije trgovanja, vključno s samodejno obdelavo po izvajanju. Ta 
predlog spremembe pojasnjuje opredelitev.

Predlog spremembe 472
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 30a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30a) „visokofrekvenčno trgovanje“ je 
algoritemsko trgovanje, ki ima naslednje 
značilnosti:
1) zelo veliko število naročil v primerjavi s 
povprečnim številom naročil, ki jih oddajo 
udeleženci, ki delujejo na zadevnem 
mestu;
2) hiter preklic/nadomestitev naročila;
3) lastniško trgovanje;
5) brez pomembne neto pozicije ob koncu 
dneva (ničelna pozicija);
6) pridobivanje zelo kratkoročnih pozicij;
7) doseganje zelo majhnih dobičkov na 
posel;
8) uporaba sistemov za obravnavo naročil 
s hitrostjo, ki je blizu minimalne 
zakasnitve za posel;
9) uporaba storitev kolokacije/bližine in 
prenosi posameznih podatkov;
10) osredotočenje na visoko likvidne 
instrumente;
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11) uporaba računalniških programov ali 
algoritmov za samodejno odločanje za 
sprožanje, ustvarjanje, preusmerjanje in 
izvrševanje naročil.
ESMA vsako leto preveri ustreznost zgoraj 
navedenih opredelitev, da bi zagotovila 
njihovo skladnost z razvojem dogodkov na 
trgu, ustreznost za zadevne vrednostne 
papirje in ustrezen nadzor s strani 
organiziranih trgov, MTF in OTF, ter o 
tem poroča Evropskemu parlamentu, 
Svetu in Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da se opredeljuje visokofrekvenčno trgovanje, je pomembno določiti minimalna 
merila strategije, ki vključuje ta način trgovanja, s čimer bi zagotovili, da ga bo mogoče 
prepoznati in uporabiti v okviru člena 17(3). ESMA redno preverja ustreznost teh meril, da bi 
zagotovila njihovo primernost skozi daljše obdobje, saj se trgi nenehno razvijajo.

Predlog spremembe 473
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 30a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30a) „strategija visokofrekvenčnega 
trgovanja“ je strategija trgovanja s 
finančnimi instrumenti, ki vključuje 
visokofrekvenčno trgovanje in ima 
najmanj pet od naslednjih značilnosti:
i) uporablja mehanizme kolokacije ali;
ii) uporablja neposredni dostop do trga;
iii) povezana je z dnevnim prometom 
portfelja v višini najmanj 50 %;
iv) razmerje med naročili in posli presega 
4:1;
v) delež preklicanih naročil (vključno z 
delnimi preklici) presega 20 %;
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vi) večina vzpostavljenih pozicij je istega 
dne odpravljena;
vii) več kot 50 % naročil ali poslov 
nastane na mestih trgovanja, ki nudijo 
popuste ali znižanja za naročila, ki 
zagotavljajo likvidnost in so upravičena 
do znižanj;

Or. en

Obrazložitev

Treba je opredeliti strategije visokofrekvenčnega trgovanja, da se zagotovi razlikovanje z 
drugimi vlagatelji na trgu. Zato ta predlog spremembe predlaga zaostritev nekaterih meril, da 
bi tistim, ki uporabljajo strategije HTF, preprečili neuporabo pravil.

Predlog spremembe 474
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 30a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30a) „visokofrekvenčno trgovanje“ je 
oblika algoritemskega trgovanje, katerega 
donosnost je odvisna od uporabe 
tehnologije, ki lahko posreduje, prekliče 
ali spremeni naročila v intervalih, ki se 
približujejo najmanjšemu fizičnemu 
zamiku mehanizma za posredovanje, 
preklic ali spremembo naročil;

Or. en

Obrazložitev

Treba je razlikovati med HTF in algoritmi, ki obsega strategije trgovanja, ki niso odvisne od 
tega, da so hitrejši od drugih udeležencev na trgu.

Predlog spremembe 475
Wolf Klinz
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Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 30a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30a) „visokofrekvenčno trgovanje“ je 
trgovanje s finančnimi instrumenti, kjer 
računalniški program samodejno določa 
posamezne parametre naročil, dostop do 
mest izvrševanja, dostop do tržnih 
podatkov in preusmeritev naročil, in 
imajo naslednje značilnosti:
a) zelo visoko razmerje med naročili in 
posli;
b) zelo kratka obdobja posedovanja;
c) uporaba mehanizme kolokacije;
d) dnevni promet portfelja v višini 
najmanj 50 %;
Pristojni organi opredelijo posamezne 
značilnosti za vsako mesto trgovanja v 
skladu z njihovimi značilnostmi in 
likvidnostjo.

Or. en

Predlog spremembe 476
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 30a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30a) „strategija visokofrekvenčnega 
trgovanja“ je strategija trgovanja za 
poslovanje s finančnimi instrumenti za 
svoj račun, ki vključuje visokofrekvenčno 
trgovanje in ima najmanj naslednje štiri 
značilnosti:
(i) uporablja mehanizme kolokacije ali
neposredni dostop do trga;
(ii) povezana je z dnevnim prometom 
portfelja v višini najmanj 50 %;
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(iii) razmerje med naročili in posli 
presega 4:1;
(iv) delež preklicanih naročil presega 20 
%;
(v) večina vzpostavljenih pozicij je 
odpravljena istega dne;
(vi) več kot 50 % naročil ali poslov 
nastane na mestih trgovanja, ki nudijo 
popuste ali znižanja za naročila, ki 
zagotavljajo likvidnost in so upravičena 
do znižanj;

Or. en

Predlog spremembe 477
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30 a) „strategija visokofrekvenčnega 
algoritemskega trgovanja“ pomeni 
strategijo algoritemskega trgovanja, za 
katero je značilno pridobivanje 
kratkoročnih pozicij, uporaba sistemov za 
obravnavo naročil s hitrostjo, ki je blizu 
minimalne zakasnitve za posel, ter 
infrastruktura, katere namen je nenehno 
in neodvisno od drugih tokov, ki jih 
investicijskemu podjetju predložijo 
stranke, zmanjševati zakasnitve zaradi 
omrežja in druge zakasnitve.  
Strategija visokofrekvenčnega 
algoritemskega trgovanja, kot je 
opredeljena zgoraj, lahko vsebuje 
predvsem enega ali več naslednjih 
elementov:
(a) sprožanje, ustvarjanje, preusmerjanje 
in izvrševanje naročil določa sistem brez 
človeškega posredovanja pri posameznem 
poslu ali naročilu;
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(b) kratko obdobje za pridobivanje in 
zapiranje pozicij;
(c) visok dnevni promet portfelja;
(d) visoko razmerje med naročili in posli;  
ter
(e) zaključek trgovalnega dneva z ničelno 
pozicijo ali blizu nje.

Or. en

Obrazložitev

Pobuda za predlog spremembe je delovni dokument Evropske komisije.

Predlog spremembe 478
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 30 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30 b) „strategija visokofrekvenčnega 
trgovanja“ je strategija trgovanja za 
poslovanje s finančnimi instrumenti za 
svoj račun, ki vključuje visokofrekvenčno 
trgovanje in ima naslednje značilnosti:
(i) uporablja mehanizme kolokacije;
(ii) povezana je z dnevnim prometom 
portfelja v višini najmanj 50 %;
(iii) razmerje med naročili in posli čez dan 
presega 250:1;
(iv) delež preklicanih naročil presega 20 
%;
(v) večina vzpostavljenih pozicij je istega 
dne odpravljena.
ESMA vsako leto preveri ustreznost zgoraj 
navedenih meril, da bi zagotovila njihovo 
skladnost z razvojem dogodkov na trgu, 
ustreznost za zadevne vrednostne papirje 
in ustrezen nadzor s strani organiziranih 
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trgov, MTF in OTF, ter o tem poroča 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da se opredeljuje visokofrekvenčno trgovanje, je pomembno določiti minimalna 
merila strategije, ki vključuje ta način trgovanja, s čimer bi zagotovili, da ga bo mogoče 
prepoznati in uporabiti v okviru člena 17(3). ESMA redno preverja ustreznost teh meril, da bi 
zagotovila njihovo primernost skozi daljše obdobje, saj se trgi nenehno razvijajo.

Predlog spremembe 479
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 30 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30 b) „strategija visokofrekvenčnega 
trgovanja“ pomeni strategijo 
algoritemskega trgovanja, za katero je 
značilno pridobivanje kratkoročnih 
pozicij, uporaba sistemov za obravnavo 
naročil s hitrostjo, ki je blizu minimalne 
zakasnitve za posel, ter infrastruktura, 
katere namen je nenehno in neodvisno od 
drugih tokov, ki jih investicijskemu 
podjetju predložijo stranke, zmanjševati 
zakasnitve zaradi omrežja in druge 
zakasnitve.  
Strategija visokofrekvenčnega 
algoritemskega trgovanja, kot je 
opredeljena zgoraj, lahko vsebuje 
predvsem enega ali več naslednjih 
elementov:
– sprožanje, ustvarjanje, preusmerjanje in 
izvrševanje naročil določa sistem brez 
človeškega posredovanja pri posameznem 
poslu ali naročilu;
– kratko obdobje za pridobivanje in 
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zapiranje pozicij;
– visok dnevni promet portfelja;
– visoko razmerje med naročili in posli;  
ter
– zaključek trgovalnega dneva z ničelno 
pozicijo ali blizu nje.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev je predlagala Komisija v delovnem dokumentu.

Predlog spremembe 480
Olle Schmidt

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 30 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30 d) „sponzorirani dostop“ pomeni 
ureditev, s pomočjo katere investicijsko 
podjetje, ki je član, udeleženec ali 
uporabnik trgovalne platforme, strankam 
dovoli, da pod trgovalno oznako 
investicijskega podjetja elektronsko 
prenesejo naročila neposredno na 
trgovalno platformo, ne da bi bila 
naročila prenesena prek notranjih 
elektronskih trgovalnih sistemov 
investicijskega podjetja. 

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je poudariti različne načine, prek katerih lahko tržni 
udeleženci dostopajo do trgovalnih platform. Besedilo je vzeto iz smernic ESMA glede 
sistemov in kontrol, izdanih 22. decembra 2011 (ESMA/2011/456).

Predlog spremembe 481
Olle Schmidt
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v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 30 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

30 e) „nezaščiten“ ali „nefiltriran“ dostop 
do organiziranega trga ali MTF, kjer 
naročila stranke ne potujejo skozi 
kontrole pred trgovanjem, preden se 
pošljejo na organizirani trg ali MTF, je v 
skladu z direktivo MiFID prepovedan. 
Zato stranka ne sme imeti možnosti, da bi 
poslala naročilo na trgovalno platformo, 
ne da bi to naročilo pred tem uspešno 
prestalo kontrol pred trgovanjem 
investicijskega podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je poudariti različne načine, prek katerih lahko tržni 
udeleženci dostopajo do trgovalnih platform. Besedilo je vzeto iz smernic ESMA glede 
sistemov in kontrol, izdanih 22. decembra 2011 (ESMA/2011/456).

Predlog spremembe 482
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

31) „neposredni elektronski dostop“ v 
zvezi z mestom trgovanja je ureditev, pri 
kateri član ali udeleženec mesta trgovanja 
osebi dovoli, da uporablja njegovo 
identifikacijsko kodo, tako da lahko oseba 
elektronsko posreduje naročila v zvezi s 
finančnim instrumentom neposredno 
mestu trgovanja. Ta opredelitev zajema 
navedeno ureditev ne glede na to, ali 
oseba za posredovanje naročil uporablja 
tudi infrastrukturo člana ali udeleženca 

črtano
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oziroma sistem za dostopanje, ki ga 
zagotavlja član ali udeleženec;

Or. en

Predlog spremembe 483
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

31) „neposredni elektronski dostop“ v zvezi 
z mestom trgovanja je ureditev, pri kateri 
član ali udeleženec mesta trgovanja osebi 
dovoli, da uporablja njegovo 
identifikacijsko kodo, tako da lahko oseba 
elektronsko posreduje naročila v zvezi s 
finančnim instrumentom neposredno 
mestu trgovanja. Ta opredelitev zajema 
navedeno ureditev ne glede na to, ali 
oseba za posredovanje naročil uporablja 
tudi infrastrukturo člana ali udeleženca 
oziroma sistem za dostopanje, ki ga 
zagotavlja član ali udeleženec;

31) „neposredni elektronski dostop“ 
pomeni ureditev, s pomočjo katere 
investicijsko podjetje, ki je član, 
udeleženec ali uporabnik trgovalne 
platforme, strankam dovoli, da 
elektronsko prenesejo naročila v notranje 
elektronske trgovalne sisteme 
investicijskega podjetja, ta pa se nato pod 
trgovalno oznako investicijskega podjetja 
samodejno prenesejo na določeno 
trgovalno platformo;

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je poudariti različne načine, prek katerih lahko tržni 
udeleženci dostopajo do trgovalnih platform. Besedilo je vzeto iz smernic ESMA glede 
sistemov in kontrol, izdanih 22. decembra 2011 (ESMA/2011/456).

Predlog spremembe 484
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 31
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

31) „neposredni elektronski dostop“ v 
zvezi z mestom trgovanja je ureditev, pri 
kateri član ali udeleženec mesta trgovanja 
osebi dovoli, da uporablja njegovo 
identifikacijsko kodo, tako da lahko oseba 
elektronsko posreduje naročila v zvezi s 
finančnim instrumentom neposredno mestu 
trgovanja. Ta opredelitev zajema navedeno 
ureditev ne glede na to, ali oseba za 
posredovanje naročil uporablja tudi 
infrastrukturo člana ali udeleženca oziroma 
sistem za dostopanje, ki ga zagotavlja član 
ali udeleženec;

31) „neposredni dostop do trga“ v zvezi z 
mestom trgovanja je ureditev, pri kateri 
član ali udeleženec mesta trgovanja osebi 
dovoli, da uporablja njegovo 
identifikacijsko kodo, tako da lahko oseba 
elektronsko posreduje naročila v zvezi s 
finančnim instrumentom neposredno mestu 
trgovanja. Ta opredelitev zajema navedeno 
ureditev ne glede na to, ali oseba za 
posredovanje naročil uporablja tudi 
infrastrukturo člana ali udeleženca oziroma 
sistem za dostopanje, ki ga zagotavlja član 
ali udeleženec;

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na neposredni elektronski dostop bi bilo treba spremeniti na "neposredni dostop 
do trga", da bi ga uskladili 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)).

Predlog spremembe 485
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

31) „neposredni elektronski dostop“ v 
zvezi z mestom trgovanja je ureditev, pri 
kateri član ali udeleženec mesta trgovanja 
osebi dovoli, da uporablja njegovo 
identifikacijsko kodo, tako da lahko oseba 
elektronsko posreduje naročila v zvezi s 
finančnim instrumentom neposredno mestu 
trgovanja. Ta opredelitev zajema navedeno 
ureditev ne glede na to, ali oseba za 
posredovanje naročil uporablja tudi 
infrastrukturo člana ali udeleženca 
oziroma sistem za dostopanje, ki ga 

31) „neposredni elektronski dostop“ v 
zvezi z mestom trgovanja je ureditev, pri 
kateri član ali udeleženec mesta trgovanja 
osebi dovoli, da uporablja njegovo 
identifikacijsko kodo, tako da lahko oseba 
elektronsko posreduje naročila v zvezi s 
finančnim instrumentom neposredno mestu 
trgovanja. Ta opredelitev predvideva, da 
oseba uporablja tudi infrastrukturo člana;
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zagotavlja član ali udeleženec;

Or. en

Predlog spremembe 486
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

31 a) „neposredni dostop do trga“ pomeni 
ureditev, pri kateri član ali udeleženec 
mesta trgovanja določeni osebi dovoli, da 
uporablja njegovo identifikacijsko kodo, 
tako da lahko ta oseba elektronsko 
prenese naročila v notranje elektronske 
trgovalne sisteme investicijskega podjetja, 
ta pa se nato pod trgovalno oznako 
investicijskega podjetja samodejno 
prenesejo na določeno mesto trgovanja;

Or. en

Predlog spremembe 487
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 31 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

31 b) „sponzorirani dostop“ pomeni 
ureditev, pri kateri član ali udeleženec
mesta trgovanja določeni osebi dovoli, da 
uporablja njegovo identifikacijsko kodo, 
tako da lahko ta oseba pod 
identifikacijsko kodo investicijskega 
podjetja elektronsko prenese naročila na 
podano mesto trgovanja, ne da bi bila 
naročila preusmerjena prek notranjih 
elektronskih trgovalnih sistemov 
investicijskega podjetja;
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Or. en

Predlog spremembe 488
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33 a) „trgovanje s hkratnim nakupom in 
prodajo za svoj račun“ je posel, sestavljen 
iz dveh ali več korakov, kjer se v vsak 
korak vključi investicijsko podjetje ali 
tržni operater, ki želi olajšati izvedbo 
naročila ene ali več strank, pri tem pa 
investicijsko podjetje ne sprejema tržnega 
tveganja;  

Or. en

Obrazložitev

Gre za opredelitev trgovanja s hkratnim nakupim in prodajo za svoj račun, ki se razlikuje od 
lastniškega trgovanja.  Trgovanje s hkratnim nakupim in prodajo za svoj račun opisuje posel, 
pri katerem je podjetje/operater v središču trgovanja ter postane kupec prodajalcu in 
prodajalec kupcu. Tako je mogoče poenostaviti posle strank in/ali jih narediti anonimne.

Predlog spremembe 489
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33 a) „Pozicije, ki izkrivljajo trg“, so 
pozicije, ki ne zmanjšujejo objektivno 
tveganja, povezanega s poslovnimi 
blagovnimi dejavnostmi, in so nad 
stopnjo, zahtevano za zagotavljanje 
zadostne likvidnosti pozicij, ki objektivno 
zmanjšujejo tveganje, neposredno 
povezano s poslovnimi blagovnimi 
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dejavnostmi ali ki drugače ovirajo 
sposobnost trga za oblikovanje cen;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev je potrebna zaradi razlikovanja med špekulativnimi pozicijami in pozicijami na 
trgih izvedenih instrumentov.

Predlog spremembe 490
Syed Kamall, Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33 a) „na zavarovanju temelječe 
investicije“ so zavarovalne pogodbe, pri 
katerih je znesek, ki se izplača stranki, 
izpostavljen tržni vrednosti premoženja 
oziroma izplačila premoženja ali 
referenčne vrednosti, stranka pa 
premoženja nima v neposredni lasti;

Or. en

Obrazložitev

Na zavarovanju temelječe investicije bi bilo treba vključiti v področje uporabe direktive 
MiFID.

Predlog spremembe 491
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33 a) „pretirana špekulacija“ v namene te 
uredbe označuje dejavnost trgovanja s 
katerim koli premoženjem v okviru 
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kupoprodajnih pogodb za poznejšo 
dobavo, ki se izvrši na mestih trgovanja 
ali trgih OTC ali za katero veljajo pravila 
le-teh ter ki zadeva pogodbo s funkcijo 
pomembnega oblikovanja cen, ki lahko 
povzroči nestanovitost, nenadna ali 
nerazumna nihanja ali neupravičene 
spremembe cen tega premoženja ali pa 
oblikovanje cen, ki odstopa od temeljnih 
načel; 

Or. en

Obrazložitev

Špekulanti so na blagovnih borzah potrebni za zagotavljanje likvidnosti dobrovernega 
zavarovanja pred tveganji, ko prihaja do neravnovesja med zavarovatelji zoper 
nestanovitnost cen in zavarovatelji pred porastom cen.  Na nekaterih blagovnih borzah pa je 
število zavarovateljev nižje kot število špekulantov, zaradi česar tveganja, povezana z ravnjo 
cen in njihovo nestanovitnostjo, niso več odvisna od temeljnih mehanizmov. Opredelitev 
pojma "pretirana špekulacija" nadzornim organom in trgom nudi dodatne razloge za 
posredovanje z namenom zaščite interesov zavarovateljev.

Predlog spremembe 492
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33 a) „pretirana špekulacija“ so pozicije, 
ki jih ima oseba, vključno s skupino ali 
razredom oseb, ki ne pomenijo 
objektivnega zmanjšanja tveganja, 
neposredno povezanega s poslovnimi 
blagovnimi dejavnostmi te osebe, pri 
čemer pa tudi nasprotna stran ne 
zmanjšuje tveganja, neposredno 
povezanega z njenimi poslovnimi 
dejavnostmi.

Or. en
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Predlog spremembe 493
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33 a) „dejavnosti za zmanjševanje 
tveganja glavne dejavnosti“ pomenijo 
zavarovanje pred s proizvodnjo ali prodajo 
povezanimi in drugimi tveganji.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, kako pomembno je opredeliti zavarovanje pred tveganji, je treba v direktivo 
neposredno vnesti namero Komisije, kot je navedena v uvodni izjavi 88. Trgovanje z 
zavarovanjem različnih tveganj je ključ do varnejših grosističnih trgov. Da bi nefinančnim 
podjetjem omogočili zavarovanje čim širše palete tveganj, je treba v opredelitev dodati tudi 
zavarovanje pred s prodajo povezanih tveganji.

Predlog spremembe 494
Syed Kamall, Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 33 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33 b) „skupni stroški ponudnika“ so vsi 
stroški, ki jih mora pri nakupu 
investicijske storitve ali finančnega 
instrumenta stranka plačati 
investicijskemu podjetju in ki na letni 
osnovi vključujejo:
a) letne stroške upravljanja;
b) stroške skrbništva in upravne stroške;
c) provizije za uspešnost na podlagi 
razkritih podatkov za zadnjih 12 mesecev 
ali povprečja za največ 3 leta, če so ti 
podatki na voljo; 
d) stroške trgovanja na podlagi razkritih 
podatkov za zadnjih 12 mesecev ali 
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povprečja za največ 3 leta, če so ti podatki 
na voljo;
e) skupne stroške vseh zadevnih skladov v 
smislu tekočih stroškov, kadar sklad 
opravi naložbo v KNPVP, investicijske 
sklade, ki kotirajo na borzi, ali zaprte 
investicijske sklade oziroma druge zbirne 
družbe;
f) druge stroške, ki niso vključeni med 
zgornjimi;
Skupni stroški ponudnika se izračunajo 
kot delež na letni osnovi.

Or. en

Obrazložitev

S to opredelitvijo se zagotovi, da so stroški vlagatelja jasno opredeljeni in da zagotavljajo 
visoko raven razkritja in preglednosti.

Predlog spremembe 495
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 33 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33 b) „dobroverni posel zavarovanja pred
tveganji“ pomeni bodisi:
(a) posel ali pozicijo, ki
(i) nadomešča posle, ki so bili ali bodo 
opravljeni, ali pozicije, ki so bile ali bodo 
prevzete pozneje prek fizičnih tržnih 
kanalov; 
(ii) ekonomsko ustreza zmanjšanju 
tveganja pri poslovanju in upravljanju 
komercialnega podjetja;
ter
(iii) izhaja iz morebitne spremembe 
vrednosti
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– premoženja, ki ga oseba ima, ustvarja, 
proizvaje, obdeluje ali trži oziroma 
namerava imeti, ustvarjati, proizvajati, 
obdelovati ali tržiti;
– obveznosti, ki jih oseba ima ali 
namerava imeti; ali
– storitev, ki jih oseba zagotavlja ali 
kupuje oziroma namerava zagotavljati ali 
kupovati;
ali
(b) posle ali pozicije, ki zmanjšujejo 
tveganje pozicije, ki izhaja iz izvedenega 
finančnega instrumenta, ki
(i) je bil izvršen do nasprotne stranke, za 
katero bi posel veljala kot dobroverni 
posel zavarovanja pred tveganji v skladu s 
točko (a);
(ii) ali izpolnjuje zahteve iz točke (a).

Or. en

Obrazložitev

Za spodbujanje gospodarskih koristi blagovnih trgov je pomembno opredeliti zavarovanje. 
Nadzor trgov mora spodbujati interese tistih strank, ki so izpostavljene cenam surovin zaradi 
neizogibnih posledic poslovanja, ne pa zaradi stav na cene. Izjeme morajo biti vezane na to 
opredelitev, kot so v uredbi EMIR in aktu Dodd-Frank.

Predlog spremembe 496
Syed Kamall, Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 33 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33 c) „skupni stroški naložbe“ so vsi 
stroški, ki jih mora pri nakupu 
investicijske storitve ali finančnega 
instrumenta prek prodajnega kanala 
plačati stranka, ki vključujejo skupne 
stroške ponudnika in na letni osnovi tudi:
a) stroške za platformo, če ti niso 
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vključeni v skupne stroške ponudnika;
b) vstopne in izstopne stroške, 
amortizirane na pet let, kar je predvideno 
obdobje investicije, razen če je navedeno 
drugače;
c) stroške svetovanja, od katerih se 
odštejejo povračila strankam, 
amortizirane na pet let, kar je predvideno 
obdobje investicije, razen če je navedeno 
drugače;
d) druge stroške, ki niso vključeni med 
zgornjimi.
Skupni stroški naložbe se izračunajo kot 
delež na letni osnovi.

Or. en

Obrazložitev

S to opredelitvijo se zagotovi, da so stroški vlagatelja jasno opredeljeni in da zagotavljajo 
visoko raven razkritja in preglednosti.

Predlog spremembe 497
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z ukrepi za določitev nekaterih 
tehničnih elementov  opredelitev iz 
odstavka 1 tega člena in njihovo 
prilagoditev razvoju trgov .

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z ukrepi za določitev nekaterih 
tehničnih elementov  opredelitev iz 
odstavka 1 tega člena in njihovo 
prilagoditev razvoju trgov, zlasti v zvezi s 
točko 30a odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Če se bo opredelitev strategij HFT izkazala za preveč ali premalo omejujočo, je treba imeti 
možnost, da se izboljša z delegiranimi akti.
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Predlog spremembe 498
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z ukrepi za določitev nekaterih 
tehničnih elementov  opredelitev iz 
odstavka 1 tega člena in njihovo 
prilagoditev razvoju trgov .

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z ukrepi za določitev nekaterih 
tehničnih elementov ali spremembo 
opredelitev iz odstavka 1 tega člena, da bi, 
če je to mogoče, upoštevale:
(a) tehnični razvoj na finančnih trgih;
(b) seznam zlorab iz člena 34b(b) Uredbe 
(EU) št. .../... Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne ... [MAR], zlasti v zvezi z 
visokofrekvenčnim trgovanjem, kar 
vključuje, a ne izključno, slepljenje 
(spoofing), kopičenje kvot (quote stuffing) 
in plastenje (layering).

Or. en

Predlog spremembe 499
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z ukrepi za določitev nekaterih 
tehničnih elementov  opredelitev iz 
odstavka 1 tega člena in njihovo 
prilagoditev razvoju trgov .

3. ESMA lahko oblikuje osnutek 
regulativnih tehničnih standardov za 
določitev nekaterih tehničnih elementov  
opredelitev iz odstavka 1 tega člena in 
njihovo prilagoditev razvoju trgov.

ESMA ta osnutek regulativnih tehničnih 
standardov posreduje Komisiji do […]*. 
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Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1095/2010.
__________________
*UL: prosimo, vstavite datum: ...

Or. en

Obrazložitev

V možnosti določanja tehničnih elementov opredelitev v skladu z direktivo MiFID se dejansko 
skrivajo pooblastila za spreminjanje področja uporabe direktive.  Če so pooblastila zgolj 
tehnične narave, namenjena prilagajanju opredelitev in njihovemu usklajevanju s tržnim 
razvojem, gre za tehnična pooblastila, za katerih presojo je primernejši organ ESMA.

Predlog spremembe 500
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z ukrepi za določitev nekaterih 
tehničnih elementov  opredelitev iz 
odstavka 1 tega člena in njihovo 
prilagoditev razvoju trgov .

3. ESMA Komisiji predloži osnutek 
regulativnih tehničnih standardov v zvezi 
z ukrepi za določitev tehničnih elementov  
opredelitev iz odstavka 1 tega člena in, 
med drugim, njihovo prilagoditev razvoju 
trgov.

Navedeni osnutek do [31. decembra 2012] 
predloži Komisiji.
Komisija je pooblaščena za sprejetje 
regulativnih tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 
14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Or. en
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Predlog spremembe 501
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica zahteva, da je za 
profesionalno izvajanje investicijskih 
storitev ali poslov kot redne dejavnosti ali 
posla potrebno predhodno dovoljenje v 
skladu z določbami tega poglavja. Tako 
dovoljenje izda pristojni organ matične 
države članice, določen v skladu s 
členom 69.

1. Vsaka država članica zahteva, da je za 
profesionalno izvajanje investicijskih 
storitev ali poslov kot redne dejavnosti ali 
posla potrebno predhodno dovoljenje v
skladu z določbami tega poglavja in 
členom 31 Uredbe (EU) št. .../... [MiFIR].
Tako dovoljenje izda pristojni organ 
matične države članice, določen v skladu s 
členom 69.

Or. en

Predlog spremembe 502
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1 države 
članice dovolijo kateremu koli upravljavcu 
trga, da upravlja MTF ali OTF , pri čemer 
je treba predhodno preveriti njegovo 
skladnost z določbami tega poglavja .

2. Z odstopanjem od odstavka 1 države 
članice dovolijo kateremu koli upravljavcu 
trga, da upravlja MTF, pri čemer je treba 
predhodno preveriti njegovo skladnost z 
določbami tega poglavja .

Or. en

Predlog spremembe 503
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Države članice zahtevajo, da imajo 
posamezniki, ki strankam ponujajo 
investicijsko svetovanje, neodvisno 
investicijsko svetovanje ali, kjer je 
ustrezno, pomožno investicijsko 
svetovanje, ustrezno stopnjo znanja in 
usposobljenosti na podlagi priznanih 
kvalifikacij.

Or. en

Obrazložitev

Investicijsko svetovanje utegne imeti precejšen vpliv na življenje državljanov. Zato bi bilo 
treba zahtevati, da imajo svetovalci ustrezno stopnjo usposobljenosti za svetovanje, kako naj 
stranke naložijo svoja sredstva.

Predlog spremembe 504
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Države članice zahtevajo, da imajo 
posamezniki, ki strankam ponujajo 
investicijsko svetovanje ali, kjer je 
ustrezno, pomožno investicijsko 
svetovanje, ustrezno stopnjo znanja in 
usposobljenosti na podlagi priznanih 
kvalifikacij.
Države članice zahtevajo tudi, da se ti 
posamezniki redno udeležujejo 
strokovnega usposabljanja, s pomočjo 
katerega posodabljajo in preverjajo svoje 
znanje in sposobnosti.

Or. en

Obrazložitev

Svetovanje o investicijah ima ogromen vpliv na življenja ljudi.  Zato bi bilo treba zahtevati, da 
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imajo svetovalci ustrezno stopnjo usposobljenosti za svetovanje, kako naj stranke naložijo 
svoja sredstva.

Predlog spremembe 505
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Matična država članica zagotovi, da so v 
dovoljenju navedene investicijske storitve 
ali posli, za opravljanje katerih se izda 
dovoljenje . Dovoljenje lahko zajema eno 
ali več pomožnih storitev iz oddelka B 
Priloge I. Dovoljenje se v nobenem 
primeru ne izda samo za opravljanje 
pomožnih storitev.

1. Matična država članica zagotovi, da so v 
dovoljenju navedene investicijske storitve 
ali posli, za opravljanje katerih se izda 
dovoljenje . Dovoljenje lahko zajema eno 
ali več pomožnih storitev iz oddelka B 
Priloge I. Dovoljenje se v nobenem 
primeru ne izda samo za opravljanje 
pomožnih storitev. ESMA preveri 
dovoljenje, če sumi, da obstaja možnost 
kršitve določb te direktive, ali če v 
primernem času prejme pritožbo 
zainteresiranih tretjih strani, dovoljenje 
pa lahko prekliče, da bi zagotovila 
stabilnost finančnega trga.

Or. en

Obrazložitev

Ker se finančnim institucijam v skladu z odstavkom 3 tega člena omogočijo večje možnosti za 
opravljanje storitev v drugih državah članicah, ESMA preiskuje finančne institucije na 
evropski ravni.

Predlog spremembe 506
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.     ESMA pripravi osnutke regulativnih črtano
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tehničnih standardov, da se navedejo:
(a) informacije, ki se predložijo pristojnim 
organom po členu 7(2), vključno 
s poslovnim načrtom;
(b) naloge odborov za imenovanja v 
skladu z zahtevo iz člena 9(2);
(c) zahteve glede vodenja investicijskih 
podjetij v skladu s členom 9(8) in 
informacije za obvestila iz člena 9(5);
(d) zahteve, ki veljajo za delničarje in 
družbenike s kvalificiranimi deleži, ter 
ovire, ki utegnejo preprečevati učinkovito 
izvajanje nadzornih funkcij pristojnega 
organa, po členu 10(1) in (2).
ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2016].
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s postopkom iz členov 10 do 14 
Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Or. en

Obrazložitev

Kot kaže, standard ni potreben.

Predlog spremembe 507
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA pripravi osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov za določitev 
standardnih obrazcev, predlog in 
postopkov za obvestilo ali sporočanje 
informacij v skladu s  členom 7(2) in 

ESMA lahko pripravi osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov za določitev 
standardnih obrazcev, predlog in 
postopkov za obvestilo ali sporočanje 
informacij v skladu s  členom 7(2) in 
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členom 9(5)  . členom 9(5).

Or. en

Predlog spremembe 508
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2016]. 

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 509
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ lahko investicijskemu 
podjetju odvzame izdano dovoljenje, če to 
investicijsko podjetje:

Pristojni organ ali ESMA lahko 
investicijskemu podjetju odvzame izdano 
dovoljenje, če to investicijsko podjetje:

Or. en

Predlog spremembe 510
Kay Swinburne, Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi zahtevajo, da imajo vsi 1. Člani uprave imajo vedno zadosten 
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člani uprave katerega koli investicijskega 
podjetja vedno zadosten ugled, ustrezno 
znanje, spretnosti in izkušnje ter da
opravljanju svojih nalog namenijo dovolj 
časa. Države članice zagotovijo, da člani 
uprave izpolnjujejo zlasti naslednje 
zahteve:

ugled, ustrezno znanje, spretnosti in 
izkušnje ter opravljanju svojih nalog 
namenijo dovolj časa. Države članice 
zagotovijo, da člani uprave izpolnjujejo 
zlasti naslednje zahteve:

Or. en

Obrazložitev

Ko gre za korporativno upravljanje, je izjemno pomembno, da direktiva MiFID vsebuje enake 
zahteve kot direktiva CRD IV. Zato so ti predlogi sprememb enaki tistim, ki jih je skupina 
ECR vložila k predlogom direktive CRD IV.

Predlog spremembe 511
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi zahtevajo, da imajo vsi 
člani uprave katerega koli investicijskega 
podjetja vedno zadosten ugled, ustrezno 
znanje, spretnosti in izkušnje ter da 
opravljanju svojih nalog namenijo dovolj 
časa. Države članice zagotovijo, da člani
uprave izpolnjujejo zlasti naslednje 
zahteve:

1. Pristojni organi zahtevajo, da imajo vsi 
člani uprave katerega koli investicijskega 
podjetja vedno zadosten ugled, ustrezno 
znanje, spretnosti in izkušnje ter da 
opravljanju svojih nalog namenijo dovolj 
časa. Člani uprave izpolnjujejo zlasti 
naslednje zahteve:

Or. en

Predlog spremembe 512
Herbert Dorfmann

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi zahtevajo, da imajo vsi 
člani uprave katerega koli investicijskega 
podjetja vedno zadosten ugled, ustrezno 
znanje, spretnosti in izkušnje ter da 
opravljanju svojih nalog namenijo dovolj 
časa. Države članice zagotovijo, da člani 
uprave izpolnjujejo zlasti naslednje 
zahteve:

1. Pristojni organi zahtevajo, da imajo vsi 
člani uprave katerega koli investicijskega 
podjetja vedno zadosten ugled, ustrezno 
znanje, spretnosti in izkušnje ter da 
opravljanju svojih nalog namenijo dovolj 
časa. Glede na naravo in kompleksnost 
investicijskega podjetja in njegovih 
dejavnosti države članice zagotovijo, da 
člani uprave izpolnjujejo zlasti naslednje 
zahteve:

Or. en

Predlog spremembe 513
Kay Swinburne, Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka a – pododstavka 1 in 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Člani uprave opravljanju svojih 
funkcij v investicijskem podjetju namenijo 
dovolj časa. Istočasno ne opravljajo več 
kot ene od naslednjih kombinacij nalog:

(a) Član uprave institucije, ki namerava 
hkrati imeti mesto v upravi več institucij, 
upošteva posamezne okoliščine ter 
naravo, obseg in kompleksnost dejavnosti 
institucije. Člani uprave institucij, ki so 
pomembne v smislu velikosti, notranje 
organizacije ter narave, obsega in 
kompleksnosti njihovih dejavnosti 
istočasno ne opravljajo več kot ene od 
naslednjih kombinacij nalog, razen če to 
lahko upravičijo ustreznemu pristojnemu 
organu:

Or. en

Obrazložitev

Ko gre za korporativno upravljanje, je izjemno pomembno, da direktiva MiFID vsebuje enake 
zahteve kot direktiva CRD IV. Zato so ti predlogi sprememb enaki tistim, ki jih je skupina 
ECR vložila k predlogom direktive CRD IV.
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Predlog spremembe 514
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka a – pododstavka 1 in 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Člani uprave opravljanju svojih funkcij 
v investicijskem podjetju namenijo dovolj 
časa. Istočasno ne opravljajo več kot ene 
od naslednjih kombinacij nalog:

(a) Člani uprave opravljanju svojih funkcij 
v investicijskem podjetju namenijo dovolj 
časa. Istočasno v subjektih, ki so v javnem 
interesu, ne opravljajo več kot ene od 
naslednjih kombinacij nalog:

Or. en

Obrazložitev

Količinske omejitve bodo povzročile resne težave pri zaposlovanju kvalificiranega in ustrezno 
usposobljenega osebja. V manjših državah lahko zaradi tega pride do resnejših težav pri 
izpolnjevanju zahtev za sestavo uprav. Direktorje, denimo v stanovanjskih zadrugah ali 
zasebnih družbah z omejeno odgovornostjo, ne gre šteti med direktorje iz tega člena. V 
besedilo je zato treba dodati pojem "subjekti v javnem interesu".

Predlog spremembe 515
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) funkcija izvršnega direktorja z dvema 
funkcijama neizvršnega direktorja;

(i) funkcija izvršnega direktorja s tremi 
funkcijami neizvršnega direktorja;

Or. en

Obrazložitev

Pri določanju števila funkcij direktorja, ki jih član upravnega organa lahko opravlja 
istočasno, se upoštevajo individualne okoliščine ter narava, obseg in zapletenost dejavnosti 
institucije. Prestrogo besedilo o tej temi lahko povzroči težave na manjših trgih ter predvsem 
manjšim institucijam.
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Predlog spremembe 516
Kay Swinburne, Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) štiri funkcije neizvršnega direktorja. (ii) pet funkcij neizvršnega direktorja.

Or. en

Obrazložitev

Ko gre za korporativno upravljanje, je izjemno pomembno, da direktiva MiFID vsebuje enake 
zahteve kot direktiva CRD IV. Zato so ti predlogi sprememb enaki tistim, ki jih je skupina 
ECR vložila k predlogom direktive CRD IV.

Predlog spremembe 517
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka a – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Funkcija izvršnega ali neizvršnega 
direktorja znotraj iste skupine se obravnava 
kot ena direktorska funkcija.

Funkcija izvršnega ali neizvršnega 
direktorja znotraj iste skupine, vključno s 
tako, ki deluje prek KNPVP in/ali AIS ali 
ki jo upravlja član iste skupine, se 
obravnava kot ena direktorska funkcija;

Or. en

Obrazložitev

Posebej za direktivo MiFID je na področju korporativnega upravljanja v nasprotju s CRD IV 
pomembno spoznati, da so nekatere strukture skladov na zahtevo držav članic organizirane v 
posebne pravne strukture in bi moral biti pristop zaradi tega nekoliko drugačen.

Predlog spremembe 518
Kay Swinburne, Ashley Fox
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Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka a – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Funkcija izvršnega ali neizvršnega 
direktorja znotraj iste skupine se 
obravnava kot ena direktorska funkcija.

Funkcija direktorja v upravi institucij (i), 
ki so članice iste skupine, (ii) ki so članice 
iste institucionalne jamstvene sheme, če 
so izpolnjeni pogoji člena 108(7) direktive
[CRD IV], ali (iii) znotraj podjetij 
(vključno z nefinančnimi institucijami), v 
katerih ima institucija kvalificiran delež, 
se obravnava kot ena direktorska funkcija.

Or. en

Obrazložitev

Ko gre za korporativno upravljanje, je izjemno pomembno, da direktiva MiFID vsebuje enake 
zahteve kot direktiva CRD IV. Zato so ti predlogi sprememb enaki tistim, ki jih je skupina 
ECR vložila k predlogom direktive CRD IV.

Predlog spremembe 519
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka a – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Funkcija izvršnega ali neizvršnega 
direktorja znotraj iste skupine se obravnava 
kot ena direktorska funkcija.

Funkcija izvršnega ali neizvršnega 
direktorja znotraj (i) iste konsolidirane
skupine ali (ii) skupine podjetij, ki so 
hčerinska podjetja, povezana podjetja ali 
del iste industrijske holdinške družbe,  se 
obravnava kot ena direktorska funkcija.

Or. en

Obrazložitev

Gre za pojasnilo, da izjema ne velja le za konsolidirane skupine, temveč tudi za skupine 
podjetij v lati istih industrijskih holdinških družb. S tem se zagotovi, da omejitev direktorskih 
funkcij ne bi ogrozila poslovnega modela te vrste dolgoročnih industrijskih lastnikov. 
Poslovni model industrijskih holdinških družb temelji na dolgoročni povezavi lastnikov in 
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predstavnikov uprave pri dolgoročnih naložbah.

Predlog spremembe 520
Kay Swinburne, Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka a – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi lahko članu uprave 
investicijskega podjetja dovolijo, da hkrati 
opravlja več direktorskih funkcij, kot je 
dovoljeno v skladu s prejšnjim 
pododstavkom, pri čemer upoštevajo 
individualne okoliščine ter naravo, obseg 
in zapletenost dejavnosti investicijskega 
podjetja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ko gre za korporativno upravljanje, je izjemno pomembno, da direktiva MiFID vsebuje enake 
zahteve kot direktiva CRD IV. Zato so ti predlogi sprememb enaki tistim, ki jih je skupina 
ECR vložila k predlogom direktive CRD IV.

Predlog spremembe 521
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka a – odstavek 2 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člani uprave ne smejo istočasno 
združevati funkcije izvršnega direktorja v 
investicijskem podjetju s funkcijo 
izvršnega direktorja na organiziranem 
trgu, MTF ali OTF, tudi če gre za isto 
skupino.

Or. en
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Obrazložitev

Združevanje obeh položajev nedvomno ustvarja nasprotje interesov. Zato se je treba temu 
izogniti.

Predlog spremembe 522
Kay Swinburne, Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka (c) – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice od investicijskih podjetij 
zahtevajo, da za uvajanje in usposabljanje 
članov uprave namenijo zadostne vire.

Investicijska podjetja za uvajanje in 
usposabljanje članov uprave namenijo 
zadostne vire.

Or. en

Obrazložitev

Ko gre za korporativno upravljanje, je izjemno pomembno, da direktiva MiFID vsebuje enake 
zahteve kot direktiva CRD IV. Zato so ti predlogi sprememb enaki tistim, ki jih je skupina 
ECR vložila k predlogom direktive CRD IV.

Predlog spremembe 523
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka (c) – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če so upravljavec trga, ki zaprosi za 
dovoljenje za upravljanje MTF ali OTF, in 
osebe, ki dejansko vodijo posle MTF ali 
OTF, iste osebe kot člani uprave 
organiziranega trga, se za te osebe šteje, da 
izpolnjujejo zahteve iz prvega 
pododstavka.

Če so upravljavec trga, ki zaprosi za 
dovoljenje za upravljanje MTF, in osebe, 
ki dejansko vodijo posle MTF, iste osebe 
kot člani uprave organiziranega trga, se za 
te osebe šteje, da izpolnjujejo zahteve iz 
prvega pododstavka.

Or. en



AM\901764SL.doc 89/160 PE489.464v01-00

SL

Predlog spremembe 524
Kay Swinburne, Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zahtevajo, da 
investicijska podjetja, če je primerno in 
sorazmerno glede na naravo, obseg in 
zapletenost njihovih dejavnosti, ustanovijo 
odbor za imenovanja, ki presoja skladnost s 
prvim odstavkom in po potrebi daje 
priporočila na podlagi svoje presoje. Odbor 
za imenovanja je sestavljen iz članov 
uprave, ki v zadevnem podjetju ne 
opravljajo nobene izvršne funkcije. Ta 
odstavek se ne uporablja, kadar uprava v 
skladu z nacionalno zakonodajo ni na 
noben način udeležena v postopku 
imenovanja svojih članov.

2. Države članice zahtevajo, da 
investicijska podjetja, če je primerno in 
sorazmerno glede na naravo, obseg in 
zapletenost njihovih dejavnosti, ustanovijo 
odbor za imenovanja ali enakovreden 
organ, ki presoja skladnost s prvim 
odstavkom in po potrebi daje priporočila 
na podlagi svoje presoje. Odbor za 
imenovanja je sestavljen iz članov uprave,
ki v zadevnem podjetju ne opravljajo 
nobene izvršne funkcije. Ta odstavek se ne 
uporablja, kadar uprava v skladu z 
nacionalno zakonodajo ni na noben način 
udeležena v postopku imenovanja svojih 
članov.

Or. en

Obrazložitev

Ko gre za korporativno upravljanje, je izjemno pomembno, da direktiva MiFID vsebuje enake 
zahteve kot direktiva CRD IV. Zato so ti predlogi sprememb enaki tistim, ki jih je skupina 
ECR vložila k predlogom direktive CRD IV.

Predlog spremembe 525
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od investicijskih podjetij 
zahtevajo, da pri izboru članov uprave kot 
eno od meril upoštevajo raznolikost 
članov. Investicijska podjetja glede na 
velikost svoje uprave vzpostavijo politiko 

3. Države članice od investicijskih podjetij 
in njihovih zadevnih odborov za 
imenovanje zahtevajo, da pri izboru članov 
uprave kot eno od meril upoštevajo 
raznolikost članov. Investicijska podjetja 



PE489.464v01-00 90/160 AM\901764SL.doc

SL

spodbujanja raznolikosti glede spola, 
izobrazbe, strokovnih izkušenj in 
geografskega porekla.

glede na velikost svoje uprave vzpostavijo 
politiko spodbujanja raznolikosti glede 
spola, izobrazbe, strokovnih izkušenj in 
geografskega porekla. Prav tako sprejmejo 
konkretne ukrepe za zagotovitev bolj 
uravnotežene zastopanosti v odborih. 
Takšni konkretni ukrepi lahko na primer 
vključujejo usposabljanje odborov za 
imenovanje, vzpostavitev seznamov 
ustreznih kandidatov in uvedbo postopka 
imenovanja, kjer se predstavi vsaj po en 
predstavnik vsakega spola.

Or. en

Obrazložitev

Raznolikost v odborih zagotavlja večjo usposobljenost in širšo perspektivo. Zaposlovanje 
izključno moških ali izključno žensk pomeni omejitev izbire in tveganje, da se spregledajo 
morebitni odlični kandidati. V postopku izbire žensk se izvajajo sistematične napake. Banke bi 
bilo treba spodbujati tudi, da izvajajo srednjeročni načrt spodbujanja imenovanja žensk na 
vplivne položaje, da bi povečale njihovo zastopanost.

Predlog spremembe 526
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od investicijskih podjetij 
zahtevajo, da pri izboru članov uprave kot 
eno od meril upoštevajo raznolikost 
članov. Investicijska podjetja glede na 
velikost svoje uprave vzpostavijo politiko 
spodbujanja raznolikosti glede spola, 
izobrazbe, strokovnih izkušenj in 
geografskega porekla.

3. Države članice sprejmejo ustrezno 
zakonodajo, ki zagotavlja 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.
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Predlog spremembe 527
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od investicijskih podjetij 
zahtevajo, da pri izboru članov uprave kot 
eno od meril upoštevajo raznolikost 
članov. Investicijska podjetja glede na 
velikost svoje uprave vzpostavijo politiko 
spodbujanja raznolikosti glede spola, 
izobrazbe, strokovnih izkušenj in 
geografskega porekla.

3. Države članice od investicijskih podjetij 
zahtevajo, da pri izboru članov uprave kot 
eno od meril upoštevajo raznolikost 
članov. Investicijska podjetja glede na 
velikost svoje uprave vzpostavijo politiko 
spodbujanja raznolikosti glede spola, 
izobrazbe, strokovnih izkušenj in 
geografskega porekla. Države članice prav 
tako sprejmejo ustrezno zakonodajo, ki 
zagotavlja odgovornost članov uprave v 
primeru resnih kršitev pri upravljanju.

Or. en

Predlog spremembe 528
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od investicijskih podjetij 
zahtevajo, da pri izboru članov uprave kot 
eno od meril upoštevajo raznolikost 
članov. Investicijska podjetja glede na 
velikost svoje uprave vzpostavijo politiko 
spodbujanja raznolikosti glede spola, 
izobrazbe, strokovnih izkušenj in 
geografskega porekla.

3. Države članice od investicijskih podjetij 
zahtevajo, da pri izboru članov uprave kot 
eno od meril upoštevajo raznolikost članov 
ter da v upravah najpozneje do 
1. januarja 2015 uvedejo 40-odstotno 
žensko kvoto. Investicijska podjetja glede 
na velikost svoje uprave vzpostavijo 
politiko spodbujanja raznolikosti glede 
spola, izobrazbe, strokovnih izkušenj in 
geografskega porekla, to strategijo pa 
razkrijejo vsaj enkrat letno.

Or. en
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Predlog spremembe 529
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od investicijskih podjetij 
zahtevajo, da pri izboru članov uprave kot 
eno od meril upoštevajo raznolikost 
članov. Investicijska podjetja glede na 
velikost svoje uprave vzpostavijo politiko 
spodbujanja raznolikosti glede spola, 
izobrazbe, strokovnih izkušenj in 
geografskega porekla.

3. Države članice od investicijskih podjetij 
zahtevajo, da pri izboru članov uprave kot 
eno od meril upoštevajo raznolikost 
članov, kadar je to glede na naravo, obseg 
in kompleksnost poslovanja ustrezno in 
sorazmerno. Investicijska podjetja glede na 
velikost svoje uprave vzpostavijo politiko 
spodbujanja raznolikosti glede spola, 
izobrazbe, strokovnih izkušenj in 
geografskega porekla.

Or. en

Predlog spremembe 530
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od investicijskih podjetij 
zahtevajo, da pri izboru članov uprave kot 
eno od meril upoštevajo raznolikost 
članov. Investicijska podjetja glede na 
velikost svoje uprave vzpostavijo politiko 
spodbujanja raznolikosti glede spola, 
izobrazbe, strokovnih izkušenj in 
geografskega porekla.

3. Države članice od investicijskih podjetij 
zahtevajo, da pri izboru članov uprave kot 
eno od meril upoštevajo raznolikost 
članov. Investicijska podjetja glede na 
velikost svoje uprave vzpostavijo politiko 
spodbujanja raznolikosti glede spola, 
izobrazbe, strokovnih izkušenj in 
geografskega porekla. Zastopanost 
zaposlenih v upravi prav tako velja za 
pozitiven način krepitve raznolikosti, saj 
prinaša ključno perspektivo in pravo 
poznavanje notranjega delovanja podjetja.

Or. en
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Predlog spremembe 531
Kerstin Westphal

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Za strategijo velja naslednji časovni 
načrt:
– do leta 2013 je treba povečati delež 
žensk v upravi na 30%,
– do leta 2015 na 40 % in
– do leta 2020 na 50 %.

Or. de

Obrazložitev

Med finančno krizo leta 2008 se je pokazalo, da so bile uspešne predvsem finančne ustanove, 
v upravah katerih prevladujejo ženske. Raziskave dokazujejo, da je v primeru visoke udeležbe 
žensk v nadzornem svetu podjetja dobiček tega podjetja precej višji. Vzrok za to je v tem, da 
se ženske dokazano nagibajo k dolgoročnejšemu in varnejšemu načrtovanju, Da bi v 
prihodnje preprečili krize na finančnih trgih, mora vodilne položaje zasesti več žensk. 

Predlog spremembe 532
Kerstin Westphal

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 b. Če investicijsko podjetje ne izpolnjuje 
splošnih in v odstavku 3a natančneje 
opredeljenih strateških ciljev, pristojna 
država članica zadevnemu investicijskemu 
podjetju določi 6-mesečni rok, v katerem 
mora izpolniti zastavljene cilje, hkrati pa 
pošlje obvestilo organu ESMA. Če tudi po 
preteku roka cilji niso doseženi, pristojna 
država članica ukine investicijsko 
podjetje. Postopek ukinitve poteka v 
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skladu s predpisi države članice.

Or. de

Obrazložitev

Kot kaže primer Norveške, so norme, ki urejajo vprašanje večje udeležbe žensk v upravah, 
učinkovite le, če se izvajajo tudi sankcije. Instrument prostovoljnega sprejemanja zavez je 
namreč spodletel.

Predlog spremembe 533
Kay Swinburne, Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
standardov za natančnejšo opredelitev:

črtano

(a) pojma zadostnega časa, ki ga mora 
član uprave nameniti opravljanju svoje 
funkcije glede na individualne okoliščine, 
naravo, obseg in zapletenost dejavnosti 
investicijskega podjetja, ki jih morajo 
pristojni organi upoštevati pri odobritvi 
članu uprave institucije, da hkrati 
opravlja več funkcij direktorja, kot je 
dovoljeno v skladu z odstavkom 1(a);
(b) pojma ustreznega kolektivnega znanja, 
spretnosti in izkušenj uprave v skladu z 
odstavkom 1(b);
(c) pojmov odkritosti, poštenosti in 
neodvisnega mišljenja članov uprave v 
skladu z odstavkom 1(c);
(d) pojma zadostnih človeških in 
finančnih virov, namenjenih za uvajanje 
in usposabljanje članov uprave;
(e) pojma raznolikosti, ki jo je treba 
upoštevati pri izboru članov uprave.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
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1095/2010.
ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2014].

Or. en

Obrazložitev

Ko gre za korporativno upravljanje, je izjemno pomembno, da direktiva MiFID vsebuje enake 
zahteve kot direktiva CRD IV. Zato so ti predlogi sprememb enaki tistim, ki jih je skupina 
ECR vložila k predlogom direktive CRD IV.

Predlog spremembe 534
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA pripravi osnutke regulativnih 
standardov za natančnejšo opredelitev:

ESMA pripravi smernice za natančnejšo 
opredelitev, kako naj institucija upošteva:

Or. en

Obrazložitev

Če bi od organa ESMA zahtevali, da razvije bonitetna orodja za koncepte, kot so časovne 
obveznosti, znanje in izkušnje, bi dosegli neprilagodljivo izvajanje skladnosti, ne pa dejanskih 
izboljšav v korporativnem upravljanju. Smernice so ustreznejša rešitev za izpolnitev teh 
zahtev.

Predlog spremembe 535
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka (e a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e a) primerov resnih kršitev pri 
upravljanju, da lahko države članice 
sprejmejo ustrezno zakonodajo.
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Or. en

Predlog spremembe 536
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA upošteva tudi naravo, obseg in 
zapletenost dejavnosti investicijskega 
podjetja, ki jih morajo pristojni organi 
upoštevati pri odobritvi članu uprave 
institucije, da hkrati opravlja več funkcij 
direktorja, kot je dovoljeno v skladu z 
odstavkom 1(a).

Or. en

Obrazložitev

Uporabljati se mora načelo sorazmernosti, ki podjetjem omogoča, da v različnih fazah 
poslovnega cikla izberejo način upravljanja, ki najbolje ustreza njihovim potrebam. 
Osredotočiti se je treba na vodenje uprave, zlasti na vlogo predsednika pri izbiranju in 
spremljanju direktorjev, da bi dosegli cilje, navedene v pregledu direktive MiFID, o 
zagotavljanju zdravega in skrbnega upravljanja podjetij. 

Predlog spremembe 537
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka v skladu 
s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1095/2010.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje smernic iz prvega 
pododstavka v skladu s členi 10 do 14 
Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Or. en
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Predlog spremembe 538
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2014].

ESMA predloži te smernice Komisiji do 
[31. decembra 2014].

Or. en

Predlog spremembe 539
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) določi, potrdi in nadzira strateške cilje 
podjetja;

(a) potrdi in nadzira strateške cilje podjetja,

Or. en

Obrazložitev

Uprava ne sme določiti, temveč zgolj potrditi in nadzirati strateške cilje na podlagi 
predlogov, ki jih opredeli višje vodstvo.

Predlog spremembe 540
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) določi, potrdi in nadzira organizacijo (b) potrdi in nadzira organizacijo podjetja,
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podjetja, vključno s spretnostmi, znanjem 
in izkušnjami, ki se zahtevajo od 
zaposlenih, ter viri, postopki in dogovori 
glede opravljanja storitev in poslov 
podjetja ob upoštevanju narave, obsega in 
zapletenosti teh dejavnosti ter vseh zahtev, 
ki jih mora izpolnjevati podjetje;

vključno s spretnostmi, znanjem in 
izkušnjami, ki se zahtevajo od zaposlenih, 
ter viri, postopki in dogovori glede 
opravljanja storitev in poslov podjetja ob 
upoštevanju narave, obsega in zapletenosti 
teh dejavnosti ter vseh zahtev, ki jih mora 
izpolnjevati podjetje;

Or. en

Obrazložitev

Uprava ne sme določiti, temveč zgolj potrditi in nadzirati strateške cilje na podlagi 
predlogov, ki jih opredeli višje vodstvo.

Predlog spremembe 541
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) določi, potrdi in nadzira politiko glede 
storitev, poslov in produktov, ki jih ponuja 
ali zagotavlja podjetje, v skladu z 
dovoljenim tveganjem podjetja ter 
značilnostmi in potrebami strank, ki jim 
bodo navedene storitve ponujene ali 
zagotovljene, vključno z opravljanjem 
stresnih testov, kadar je primerno;

(c) potrdi in nadzira politiko glede storitev, 
poslov in produktov, ki jih ponuja ali 
zagotavlja podjetje, v skladu z dovoljenim 
tveganjem podjetja ter značilnostmi in 
potrebami strank, ki jim bodo navedene 
storitve ponujene ali zagotovljene, 
vključno z opravljanjem stresnih testov, 
kadar je primerno;

Or. en

Obrazložitev

Uprava ne sme določiti, temveč zgolj potrditi in nadzirati strateške cilje na podlagi 
predlogov, ki jih opredeli višje vodstvo.

Predlog spremembe 542
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Markus Ferber, Antolín Sánchez Presedo
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Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) določi, potrdi in nadzira plačila 
prodajalcev v podjetju, ki morajo biti 
oblikovana tako, da spodbujajo odgovorno 
poslovanje in pošteno obravnavo strank 
ter da preprečujejo nasprotje interesov.  
Strukturo izplačil je treba razkriti 
strankam, kadar je to ustrezno, na primer 
kadar ni mogoče obvladovati ali preprečiti 
morebitnega nasprotja interesov;

Or. en

Obrazložitev

Poudariti je treba načelo v predlagani direktivi MiFID o odgovornosti uprave za plačila 
prodajalcev. Predlog spremembe želi spodbuditi ureditev dobrega korporativnega 
upravljanja na področju politike plačil institucij, ki ne izvajajo zgolj bančnih dejavnosti. 
Posebnost njihovih dejavnosti in morebitni škodljivi učinki, ki izhajajo iz neustreznih shem 
plačil potrošnikov, zahtevajo skupne ukrepe na tem področju, ki bi veljali za vsa investicijska 
podjetja ter poskusili zagotoviti odgovorno poslovanje in pošteno obravnavo potrošnikov ter 
preprečevali nasprotje interesov na način, ki bi bil v skladu s predlogom direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru 
kreditnih institucij in investicijskih družb ter v skladu z načeli OECD (predlog ECB).

Predlog spremembe 543
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d a) zagotovi, da politika plačil 
prodajalcev, zlasti ko gre za variabilni del, 
ne spodbuja tveganega poslovanja in 
preprečuje nasprotje interesov.

Or. en
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Predlog spremembe 544
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 1 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d a) vzdržuje strategijo za boj proti 
goljufijam.

Or. en

Predlog spremembe 545
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 8 – pododstavek 2 – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) imajo zadevne fizične osebe zadosten 
ugled, ustrezno znanje, spretnosti in 
izkušnje ter da opravljanju svojih nalog 
namenijo dovolj časa.

(ii) imajo zadevne fizične osebe zadosten 
ugled, ustrezno raven znanja in 
usposobljenosti na podlagi priznanih 
kvalifikacij ter na voljo dovolj časa za
opravljanje svojih nalog ter posodobitev in 
potrditev svojega znanja in 
usposobljenosti.

Or. en

Obrazložitev

Svetovanje o investicijah ima ogromen vpliv na življenja ljudi.  Zato bi bilo treba zahtevati, da 
imajo svetovalci ustrezno stopnjo usposobljenosti za svetovanje, kako naj stranke naložijo 
svoja sredstva.  Za investicijska podjetja, ki so fizične osebe, ali investicijska podjetja, ki so 
pravne osebe in jih vodi ena sama fizična oseba, veljajo ista pravila kot za večja investicijska 
podjetja.

Predlog spremembe 546
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 8 – pododstavek 2 – točka ii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) imajo zadevne fizične osebe zadosten 
ugled, ustrezno znanje, spretnosti in 
izkušnje ter da opravljanju svojih nalog 
namenijo dovolj časa.

(ii) imajo zadevne fizične osebe zadosten 
ugled ter ustrezno raven znanja in 
usposobljenosti na podlagi priznanih 
kvalifikacij ter da opravljanju svojih nalog 
namenijo dovolj časa.

Or. en

Obrazložitev

Svetovanje o investicijah ima ogromen vpliv na življenja ljudi. Zato bi bilo treba zahtevati, da 
imajo svetovalci ustrezno stopnjo usposobljenosti za svetovanje, kako naj stranke naložijo 
svoja sredstva.

Predlog spremembe 547
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8 a. Ta člen ne posega v določbe o 
zastopanosti zaposlenih v upravah družb, 
kot je določeno v nacionalni zakonodaji 
ali praksi.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se z določbami te direktive ne oslabi ali zaobide nacionalnih predpisov o 
zastopanosti zaposlenih.

Predlog spremembe 548
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če pristojni organi predlagani pridobitvi 
v ocenjevalnem obdobju ne nasprotujejo 
pisno, se šteje, da je predlagana pridobitev 
odobrena.

5. Če se pristojni organi odločijo za 
odobritev, pisno obvestijo osebo, 
zainteresirano za pridobitev, najpozneje 
po potreku ocenjevalnega obdobja.

Or. en

Predlog spremembe 549
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d a) ali predlagana pridobitev povečuje 
tveganje nasprotja interesov;

Or. en

Predlog spremembe 550
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Investicijsko podjetje vzpostavi 
primerne politike in postopke, ki 
zadostujejo za to, da se zagotovi, da 
podjetje, vključno s poslovodji, 
zaposlenimi in vezanimi zastopniki, 
izpolnjuje obveznosti v skladu z določbami 
te direktive ter ustreznimi predpisi, ki 
urejajo osebne posle takih oseb.

2. Investicijsko podjetje vzpostavi 
primerne politike in postopke, ki 
zadostujejo za to, da se zagotovi, da 
podjetje, vključno s poslovodji, 
zaposlenimi in vezanimi zastopniki, 
izpolnjuje obveznosti v skladu z določbami 
te direktive ter ustreznimi predpisi, ki 
urejajo osebne posle takih oseb.
Investicijsko podjetje mora imeti utečeno 
politiko in pravila poslovanja, da lahko 
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oceni združljivost proizvoda, storitve ali 
dejavnosti z značilnostmi in potrebami 
strank, ki jim jih bo ponudila.

Or. en

Obrazložitev

S strogimi notranjimi pravili poslovanja se je treba izogniti napačni prodaji.

Predlog spremembe 551
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Investicijsko podjetje vzpostavi 
primerne politike in postopke, ki 
zadostujejo za to, da se zagotovi, da 
podjetje, vključno s poslovodji, 
zaposlenimi in vezanimi zastopniki, 
izpolnjuje obveznosti v skladu z določbami 
te direktive ter ustreznimi predpisi, ki 
urejajo osebne posle takih oseb.

2. Investicijsko podjetje vzpostavi 
primerne politike in postopke, vključno z 
oceno združljivosti prodajnih ciljev in 
palete proizvodov in storitev, ki jih 
ponuja, s strukturo strank, ki zadostujejo 
za to, da se zagotovi, da podjetje, vključno 
s poslovodji, zaposlenimi in vezanimi 
zastopniki, izpolnjuje obveznosti v skladu 
z določbami te direktive ter ustreznimi 
predpisi, ki urejajo osebne posle takih 
oseb. Politike in pravila se objavijo in so 
na voljo vlagateljem.

Or. en

Predlog spremembe 552
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Investicijsko podjetje vzdržuje in vodi 3. Investicijsko podjetje vzdržuje in vodi 
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učinkovito organizacijsko in 
administrativno ureditev s ciljem sprejeti 
vse razumne ukrepe za preprečitev, da bi 
nasprotje interesov, kakor je opredeljeno v 
členu 23, škodljivo vplivalo na interese 
strank.

učinkovito organizacijsko in 
administrativno ureditev s ciljem sprejeti 
vse ustrezne ukrepe za preprečitev, da bi 
nasprotje interesov, kakor je opredeljeno v 
členu 23, škodljivo vplivalo na interese 
strank.

Or. en

Obrazložitev

Preprečevanje nasprotja interesov mora biti prednostna naloga. Pomembno je ohraniti 
zaupanje strank, zato mora biti besedilo strožje.

Predlog spremembe 553
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evidence vključujejo snemanje telefonskih 
pogovorov ali evidentiranje elektronskih 
komunikacij, in sicer vsaj tistih, ki se 
nanašajo na posle, sklenjene pri poslovanju 
za svoj račun, ter naročila strank, kadar se 
zagotavljajo storitve sprejemanja in 
posredovanja naročil ter izvrševanja 
naročil za račun strank.

Evidence vključujejo snemanje telefonskih 
pogovorov ali evidentiranje elektronskih 
komunikacij, in sicer za vse storitve 
investicijskega svetovanja, vključno s 
svetovanjem o proizvodih, ter tistih, ki se 
nanašajo na posle, sklenjene pri poslovanju 
za svoj račun, ter naročila strank, kadar se 
zagotavljajo storitve sprejemanja in 
posredovanja naročil ter izvrševanja 
naročil za račun strank.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bolje zaščitili potrošnike, je treba razširiti obvezo za snemanje komunikacij in 
podaljšati obdobje shranjevanja evidence.

Predlog spremembe 554
Wolf Klinz
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Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evidence vključujejo snemanje 
telefonskih pogovorov ali evidentiranje 
elektronskih komunikacij, in sicer vsaj 
tistih, ki se nanašajo na posle, sklenjene pri 
poslovanju za svoj račun, ter naročila 
strank, kadar se zagotavljajo storitve 
sprejemanja in posredovanja naročil ter 
izvrševanja naročil za račun strank.

Matične države članice zahtevajo, da se 
ustrezna evidenca hrani vsaj za 
komunikacije, ki se nanašajo na posle, 
sklenjene pri poslovanju za svoj račun, ter 
naročila strank, kadar se zagotavljajo 
storitve sprejemanja in posredovanja 
naročil ter izvrševanja naročil za račun 
strank.

Or. en

Predlog spremembe 555
Astrid Lulling

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evidence vključujejo snemanje telefonskih 
pogovorov ali evidentiranje elektronskih 
komunikacij, in sicer vsaj tistih, ki se 
nanašajo na posle, sklenjene pri 
poslovanju za svoj račun, ter naročila 
strank, kadar se zagotavljajo storitve 
sprejemanja in posredovanja naročil ter 
izvrševanja naročil za račun strank.

Evidence vključujejo snemanje telefonskih 
pogovorov ali evidentiranje elektronskih 
komunikacij, in sicer vsaj tistih, ki se 
nanašajo na posle, sklenjene med 
ustreznimi pogodbenimi strankami.

Države članice se lahko odločijo 
enakovredne zahteve postaviti za 
profesionalne in neprofesionalne stranke. 

Or. en

Predlog spremembe 556
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 7 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evidence vključujejo snemanje telefonskih 
pogovorov ali evidentiranje elektronskih 
komunikacij, in sicer vsaj tistih, ki se 
nanašajo na posle, sklenjene pri poslovanju 
za svoj račun, ter naročila strank, kadar se 
zagotavljajo storitve sprejemanja in 
posredovanja naročil ter izvrševanja 
naročil za račun strank.

Evidence vključujejo snemanje telefonskih 
pogovorov ali evidentiranje elektronskih 
komunikacij, in sicer vsaj tistih, ki se 
nanašajo na posle, sklenjene pri poslovanju 
za svoj račun, ter naročila strank, kadar se 
strankam zagotavlja naložbeno svetovanje 
ali kadar se zagotavljajo storitve 
sprejemanja in posredovanja naročil ter 
izvrševanja naročil za račun strank.

Or. en

Obrazložitev

Da bi svetovalcem preprečili zaobitje pravil varstva potrošnikov tako, da bi jim predlagali, 
naj naročilo posredujejo prek spletnega mesta, je treba snemati tudi investicijsko svetovanje.

Predlog spremembe 557
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evidence vključujejo snemanje 
telefonskih pogovorov ali evidentiranje 
elektronskih komunikacij, in sicer vsaj 
tistih, ki se nanašajo na posle, sklenjene pri 
poslovanju za svoj račun, ter naročila 
strank, kadar se zagotavljajo storitve 
sprejemanja in posredovanja naročil ter 
izvrševanja naročil za račun strank.

Države članice zahtevajo snemanje 
telefonskih pogovorov ali elektronskih 
komunikacij in priznajo kot ustrezne vsaj 
tiste evidence, ki se nanašajo na posle, 
sklenjene pri poslovanju za svoj račun, ter 
naročila strank, kadar se zagotavljajo 
storitve sprejemanja in posredovanja 
naročil ter izvrševanja naročil za račun 
strank.

Pri komunikaciji med finančnimi 
institucijami in neprofesionalnimi 
strankami lahko države članice namesto 
tega kot ustrezno priznajo tudi ustrezno 
dokumentacijo o vsebini teh telefonskih 
pogovorov ali elektronskih komunikacij, 
na primer v obliki zapisnika.

Or. en
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Predlog spremembe 558
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evidence telefonskih pogovorov ali 
elektronskih komunikacij, evidentirane v 
skladu s pododstavkom 1, se na zahtevo 
posredujejo zadevnim strankam in se 
hranijo tri leta.

Matična država članica lahko dovoli 
bodisi:

a) evidence telefonskih pogovorov ali 
elektronskih komunikacij ali;
b) ustrezno pisno dokumentacijo o vsebini 
teh telefonskih pogovorov ali elektronskih 
komunikacij, ki jo podpiše stranka in 
oseba, ki stranki zagotavlja storitve.
Države članice zahtevajo, da se te 
evidence hranijo tri leta.

Or. en

Predlog spremembe 559
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evidence vključujejo snemanje telefonskih 
pogovorov ali evidentiranje elektronskih 
komunikacij, in sicer vsaj tistih, ki se 
nanašajo na posle, sklenjene pri poslovanju 
za svoj račun, ter naročila strank, kadar se 
zagotavljajo storitve sprejemanja in 
posredovanja naročil ter izvrševanja 
naročil za račun strank.

Evidence vključujejo snemanje telefonskih 
pogovorov ali evidentiranje elektronskih 
komunikacij, in sicer vsaj tistih, ki se 
nanašajo na posle, sklenjene pri poslovanju 
za svoj račun, ter naročila strank, kadar se 
zagotavljajo storitve sprejemanja in 
posredovanja naročil ter izvrševanja 
naročil za račun strank ali, kadar se 
zagotavlja storitev upravljanja portfelja, 
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naročil v imenu strank.

Or. en

Predlog spremembe 560
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evidence vključujejo snemanje telefonskih 
pogovorov ali evidentiranje elektronskih 
komunikacij, in sicer vsaj tistih, ki se 
nanašajo na posle, sklenjene pri 
poslovanju za svoj račun, ter naročila 
strank, kadar se zagotavljajo storitve 
sprejemanja in posredovanja naročil ter 
izvrševanja naročil za račun strank.

Evidence vključujejo snemanje telefonskih 
pogovorov ali evidentiranje elektronskih 
komunikacij, ki se nanašajo na dejanski 
prenos poslov, sklenjenih pri poslovanju 
za svoj račun, ter naročila strank, kadar se 
zagotavljajo storitve sprejemanja in 
posredovanja naročil ter izvrševanja 
naročil za račun strank.

Or. fr

Predlog spremembe 561
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evidence telefonskih pogovorov ali 
elektronskih komunikacij, evidentirane v 
skladu s pododstavkom 1, se na zahtevo 
posredujejo zadevnim strankam in se 
hranijo tri leta.

Evidence telefonskih pogovorov ali 
elektronskih komunikacij, evidentirane v 
skladu s pododstavkom 1, se na zahtevo 
posredujejo zadevnim strankam in se 
hranijo za obdobje, ki je enako 
investicijskemu obdobju stranke, plus eno 
leto, največ pa pet let.

Or. en

Obrazložitev

Logično bi bilo evidenco hraniti vsaj tako dolgo, kot je investicijsko obdobje. Evropski 
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nadzornik za varstvo podatkov meni, da je primerno petletno obdobje.

Predlog spremembe 562
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evidence telefonskih pogovorov ali 
elektronskih komunikacij, evidentirane v 
skladu s pododstavkom 1, se na zahtevo 
posredujejo zadevnim strankam in se 
hranijo tri leta.

Evidence telefonskih pogovorov ali 
elektronskih komunikacij, evidentirane v 
skladu s pododstavkom 1, se na zahtevo 
posredujejo zadevnim strankam in se 
hranijo še eno leto po koncu investicije.

Or. en

Obrazložitev

Evidence in dokumente je treba hraniti vsaj tako dolgo, da lahko stranka spozna dejanske 
posledice investicije, o kateri so ji svetovali.

Predlog spremembe 563
Astrid Lulling

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evidence telefonskih pogovorov ali 
elektronskih komunikacij, evidentirane v 
skladu s pododstavkom 1, se na zahtevo 
posredujejo zadevnim strankam in se 
hranijo tri leta.

Evidence telefonskih pogovorov ali 
elektronskih komunikacij, evidentirane v 
skladu s pododstavkoma 1 in 2, se hranijo 
tri leta.

Or. en

Obrazložitev

Snemanje telefonskih pogovorov je v prvi vrsti kulturna navada, zato bi ga bilo treba 
prepustiti državam članicam.
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Predlog spremembe 564
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 7 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če telefonski pogovori med investicijskim 
podjetjem in neprofesionalno stranko niso 
omejeni na zagotavljanje investicijskih 
storitev, lahko države članice namesto 
snemanja telefonskih pogovorov med 
investicijskim podjetjem in 
neprofesionalno stranko za posle, ki ne 
presegajo 1000 EUR, dovolijo 
nadomestno ureditev.

Or. en

Predlog spremembe 565
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 7 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ustreznim osebam v investicijskem 
podjetju se dovoli, da izvajajo pogovore in 
komunikacijo iz pododstavka 1 le z 
uporabo opreme, ki je v lasti 
investicijskega podjetja in za katero se 
hranijo evidence.

Or. en

Predlog spremembe 566
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 8 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ne dovolijo investicijskim 
podjetjem, da sklepajo dogovore o 
transakcijah financiranja vrednostnih 
papirjev za finančne instrumente, ki jih 
vodijo v imenu stranke, ali drugače 
uporabijo take finančne instrumente za 
lasten račun ali za račun druge stranke 
podjetja, razen če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:
(a) stranka mora dati izrecno predhodno 
soglasje k uporabi instrumentov pod 
določenimi pogoji, kar se v primeru 
neprofesionalne stranke izkazuje z 
njegovim podpisom ali z drugim 
enakovrednim mehanizmom posebnega 
dokumenta o sprejetju;
(b) uporaba finančnih instrumentov te 
stranke mora biti omejena na podane 
pogoje, s katerimi se stranka strinja, 
stranko pa je treba obvestiti vsakič, ko se 
uporabi njeno premoženje,
(c) večina prihodkov, pridobljenih z 
uporabo instrumentov stranke, se dodeli 
stranki.
Investicijsko podjetje strankam omogoči, 
da lahko za vsak primer posebej zavrnejo 
uporabo njihovih finančnih instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe 567
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Če investicijsko podjetje hrani sredstva, 
ki pripadajo strankam, mora urediti vse 
potrebno za zaščito pravic strank in, razen 
v primeru kreditnih institucij, preprečitev 
uporabe sredstev strank za svoj račun.

9. Če investicijsko podjetje hrani sredstva, 
ki pripadajo strankam, mora urediti vse 
potrebno za zaščito pravic strank in, razen 
v primeru kreditnih institucij, ki 
sprejemajo deponirana sredstva v smislu 
Direktive 2006/48/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 
o začetku opravljanja in upravljanju 
dejavnosti kreditnih institucij 
(prenovitev), preprečitev uporabe sredstev 
strank za svoj račun. Operativne zahteve iz 
tega odstavka veljajo za kreditno 
institucijo, kadar se ta strinja, da bo 
varovala pravice stranke, tako da bo 
sredstva posredovala oziroma jih držala 
prek tretje osebe, namesto da bi jih 
sprejela kot deponirana sredstva.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe želi odpraviti nejasno neskladnost med prvo- in drugostopenjsko 
direktivo, ki je imela neposreden vpliv na kreditne institucije v eni od držav članic, ki so 
opravljale storitve v drugi državi članici. 

Predlog spremembe 568
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Investicijsko podjetje z 
neprofesionalnimi strankami ne sklepa 
dogovorov o finančnem zavarovanju s 
prenosom lastninske pravice z namenom 
zavarovanja ali kritja obstoječih ali 
prihodnjih, dejanskih, možnih ali 
pričakovanih obveznosti stranke.

10. Investicijsko podjetje z 
neprofesionalnimi strankami ne sklepa 
dogovorov o finančnem zavarovanju s 
prenosom lastninske pravice z namenom 
zavarovanja ali kritja obstoječih ali 
prihodnjih, dejanskih, možnih ali 
pričakovanih obveznosti stranke, razen če 
si predhodno zagotovi izrecno pisno 
soglasje, temelječe na jasnih, popolnih in 
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točnih podatkih o značilnostih ureditve.

Or. en

Predlog spremembe 569
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Investicijsko podjetje z 
neprofesionalnimi strankami ne sklepa 
dogovorov o finančnem zavarovanju s 
prenosom lastninske pravice z namenom 
zavarovanja ali kritja obstoječih ali 
prihodnjih, dejanskih, možnih ali 
pričakovanih obveznosti stranke.

10. Investicijsko podjetje sklepa dogovore
o finančnem zavarovanju s prenosom 
lastninske pravice z namenom zavarovanja 
ali kritja obstoječih ali prihodnjih, 
dejanskih, možnih ali pričakovanih 
obveznosti stranke.

Or. de

Obrazložitev

MiFID neprofesionalnim vlagateljem prepoveduje prenos finančnih zavarovanj. EMIR 
predvideva ohlapnejši pristop. Prenos finančnih zavarovanj mora biti dovoljen v obeh 
primerih, tako za neprofesionalne kot za institucionalne vlagatelje.

Predlog spremembe 570
Pablo Zalba Bidegain

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Investicijsko podjetje z 
neprofesionalnimi strankami ne sklepa 
dogovorov o finančnem zavarovanju s 
prenosom lastninske pravice z namenom 
zavarovanja ali kritja obstoječih ali 
prihodnjih, dejanskih, možnih ali 
pričakovanih obveznosti stranke.

10. Investicijsko podjetje z 
neprofesionalnimi strankami ne sklepa 
dogovorov o finančnem zavarovanju s 
prenosom lastninske pravice z namenom 
zavarovanja ali kritja obstoječih ali 
prihodnjih, dejanskih, možnih ali 
pričakovanih obveznosti stranke, razen če 
niso zagotovile predhodnega izrecnega 
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pisnega soglasja.

Or. en

Predlog spremembe 571
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 94 v zvezi z ukrepi za 1 ---
določitev konkretnih organizacijskih 
zahtev iz odstavkov 2 do 9 za investicijska 
podjetja in za podružnice podjetij iz tretjih 
držav z dovoljenjem za poslovanje v 
skladu s členom 43 , ki opravljajo različne 
investicijske storitve in/ali posle ter 
pomožne storitve ali njihovo kombinacijo. 
2

črtano

Or. en

Obrazložitev

Organizacijske zahteve, ki veljajo za podjetja tretjih držav, bi morale biti del ocene 
enakovrednosti, ki jo opravi Komisija.

Predlog spremembe 572
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12 a. Investicijsko podjetje ima 
vzpostavljen postopek potrditve produkta 
in izvede vse potrebne operativne in 
postopkovne ukrepe za izvajanje tega 
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postopka potrditve. Preden se naložbeni 
produkti in finančni instrumenti dajo na 
trg ali razširijo na njem, jih je treba 
potrditi po postopku potrditve produktov. 
Vsa povezana tveganja se podrobno 
ocenijo, produkti in instrumenti pa se dajo 
na voljo ali razširjajo le, če je to v interesu 
ciljne skupine strank. Proces potrditve 
produktov se pregleduje letno. 
Investicijsko podjetje je vedno sposobno, 
da svojim pristojnim organom predloži 
posodobljen in podroben opis narave in 
podrobnosti svojega postopka potrditve 
produktov.

Or. en

Predlog spremembe 573
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 16a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16a
Vzdrževalci trga

Vzdrževalec trga, kot opredeljuje člen 
4(6,) redno zagotavlja, kupuje in prodaja 
ponudbe, ki so smiselne in povezane s
trgom. Če je možno, deluje neprekinjeno v 
urah, ko poteka trgovanje reguliranega 
trga ali MTF, ki mu pošilja naročila ali 
izvršuje naročila prek njegovih sistemov.

Or. en

Obrazložitev

Določbe, povezane z vlogo, dejavnostmi in obveznostmi vzdrževalcev trga, bi morale biti 
jasno navedene v členu. Vzdrževalci trga morajo zagotoviti likvidnost v vseh tržnih razmerah.
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Predlog spremembe 574
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, ima 
vzpostavljene učinkovite sisteme in nadzor 
tveganj, s katerimi zagotavlja, da so sistemi 
trgovanja odporni in dovolj zmogljivi, da 
zanje veljajo ustrezni trgovalni pragovi in 
omejitve ter da preprečujejo pošiljanje 
napačnih naročil ali drugo delovanje 
sistema, ki bi lahko ustvarjalo motnje na 
trgu ali prispevalo k ustvarjanju motenj. 
Tako podjetje ima vzpostavljene tudi 
učinkovite sisteme in nadzor tveganj, s 
katerimi zagotavlja, da se sistemi trgovanja 
ne morejo uporabljati za noben namen, ki 
ni v skladu z Uredbo (EU) št. [MAR] ali s 
pravili mesta trgovanja, s katerim je 
povezano. Podjetje ima vzpostavljeno 
učinkovito ureditev neprekinjenega 
poslovanja, ki zagotavlja poslovanje v 
primeru nepredvidenega izpada njegovih 
sistemov trgovanja, ter zagotavlja, da so 
sistemi temeljito preizkušeni in se njihovo 
delovanje ustrezno spremlja, tako da 
izpolnjujejo zahteve iz tega odstavka.

1. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, vključno s 
strategijami visokofrekvenčnega 
trgovanja, ima vzpostavljene učinkovite 
sisteme in nadzor tveganj, sorazmerne s 
poslom, ki ga opravlja, s katerimi 
zagotavlja, da so sistemi trgovanja odporni 
in dovolj zmogljivi, da zanje veljajo 
ustrezni trgovalni pragovi in omejitve ter 
da preprečujejo pošiljanje napačnih naročil 
ali drugo delovanje sistema, ki bi lahko 
ustvarjalo motnje na trgu ali prispevalo k 
ustvarjanju motenj. Tako podjetje ima 
vzpostavljene tudi učinkovite sisteme in 
nadzor tveganj, s katerimi zagotavlja, da se 
sistemi trgovanja ne morejo uporabljati za 
noben namen, ki ni v skladu z Uredbo (EU) 
št. [MAR] ali s pravili mesta trgovanja, s 
katerim je povezano. Podjetje ima 
vzpostavljeno učinkovito in sorazmerno
ureditev neprekinjenega poslovanja, ki 
zagotavlja poslovanje v primeru 
nepredvidenega izpada njegovih sistemov 
trgovanja, ter zagotavlja, da so sistemi 
temeljito preizkušeni in se njihovo 
delovanje ustrezno spremlja, tako da 
izpolnjujejo zahteve iz tega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

Raven sorazmernosti je potrebna za tista mala podjetja, ki delajo z algoritmi, vendar le na 
zelo preprosti, izvedbeni osnovi.

Predlog spremembe 575
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
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Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, ima 
vzpostavljene učinkovite sisteme in nadzor 
tveganj, s katerimi zagotavlja, da so sistemi 
trgovanja odporni in dovolj zmogljivi, da 
zanje veljajo ustrezni trgovalni pragovi in 
omejitve ter da preprečujejo pošiljanje 
napačnih naročil ali drugo delovanje 
sistema, ki bi lahko ustvarjalo motnje na 
trgu ali prispevalo k ustvarjanju motenj. 
Tako podjetje ima vzpostavljene tudi 
učinkovite sisteme in nadzor tveganj, s 
katerimi zagotavlja, da se sistemi trgovanja 
ne morejo uporabljati za noben namen, ki 
ni v skladu z Uredbo (EU) št. [MAR] ali s
pravili mesta trgovanja, s katerim je 
povezano. Podjetje ima vzpostavljeno 
učinkovito ureditev neprekinjenega 
poslovanja, ki zagotavlja poslovanje v 
primeru nepredvidenega izpada njegovih 
sistemov trgovanja, ter zagotavlja, da so 
sistemi temeljito preizkušeni in se njihovo 
delovanje ustrezno spremlja, tako da 
izpolnjujejo zahteve iz tega odstavka.

1. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, ima 
vzpostavljene učinkovite sisteme in nadzor 
tveganj, s katerimi zagotavlja, da so sistemi 
trgovanja odporni in dovolj zmogljivi, da 
zanje veljajo ustrezni trgovalni pragovi in 
omejitve ter ustrezno ukrepajo, da 
preprečujejo pošiljanje napačnih naročil ali 
drugo delovanje sistema, ki bi lahko 
ustvarjalo motnje na trgu ali prispevalo k 
ustvarjanju motenj. Tako podjetje ima 
vzpostavljene tudi učinkovite sisteme in 
nadzor tveganj, s katerimi zagotavlja, da 
sistemi trgovanja delujejo v skladu z 
Uredbo (EU) št. [MAR] in pravili mesta 
trgovanja, s katerim je povezano. Podjetje 
ima vzpostavljeno učinkovito ureditev 
neprekinjenega poslovanja, ki zagotavlja 
poslovanje v primeru nepredvidenega 
izpada njegovih sistemov trgovanja, ter 
zagotavlja, da so sistemi temeljito 
preizkušeni in se njihovo delovanje 
ustrezno spremlja, tako da izpolnjujejo 
zahteve iz tega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je tehnično pojasnilo glede pošiljanja napačnih naročil in uporabe 
zakonodaje MAR (preprečitve pošiljanja napačnih naročil ali zlorabe trga ni možno jamčiti).
Predlog spremembe pojasnjuje, da bi morali biti sistemi in nadzori zasnovani tako, da 
odkrijejo in preprečijo pošiljanje napačnih naročil in zlorabo trga, kadar je to mogoče.

Predlog spremembe 576
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Investicijsko podjetje zahteva 
odobritev od organiziranega, MTF ali 
OTF, kadar želi nove ali spremenjene 
sisteme avtomatiziranega trgovanja 
povezati s sistemi tega trga.
Nov ali spremenjen sistem se na 
reguliranem trgu, MTF ali OTF ne 
uporablja, dokler ga pisno ne odobri 
upravljavec trga skladno s členom 51(3a).

Or. en

Predlog spremembe 577
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, je treba 
potrditi s posebnim postopkom. Pri tem 
mora jasno in razumljivo pokazati, kakšne 
so splošne koristi njegovega delovanja za 
gospodarstvo, in da njegovo delovanje ne 
bo imelo negativnih učinkov, kot so 
povečana nestanovitnost, ogrožanje 
stabilnosti finančnih trgov ali izkrivljanje 
cen. Če to ni dokazano na jasen in 
razumljiv način, je potrditev takega 
podjetja treba prepovedati. Evropska 
komisija pripravi predlog seznama 
možnih makroekonomskih pozitivnih in 
negativnih učinkov algoritemskega 
trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 578
Pascal Canfin
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, pristojnim 
organom predloži in sicer takoj na 
zahtevo teh organov, podatke o svojih 
algoritmih, vključno z izvorno kodo, 
programsko zasnovo ter dokumentacijo 
nadzorov sistema in tveganj iz odstavka 1.
Ta podjetja poskrbijo tudi za to, da lahko 
na zahtevo mesta trgovanja ali pristojnih 
organov, takoj predložijo podrobno 
evidenco dnevnih ponudb in trgovanja.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na predlogih FinaceWatch.

Predlog spremembe 579
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Visokofrekvenčno trgovanje je 
prepovedano.

Or. en

Obrazložitev

Kot poročevalec opredeljuje v predlogu spremembe 43, obstajajo resni dvomi o ekonomični 
rabi visokofrekvenčnega trgovanja. Arbitražno trgovanje, ki se pogosto uporablja kot zasluga 
visokofrekvenčnega trgovanja, poteka že stoletja, le da je trajalo malo dlje. Po drugi strani pa 
je visokofrekvenčno trgovanje zelo dojemljivo za zlorabo trga in je pogosto povzročilo 
gospodarsko škodo, npr. borzni zlom maja 2010.
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Predlog spremembe 580
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, vsaj enkrat 
letno svojemu pristojnemu organi predloži 
opis narave strategij algoritemskega 
trgovanja, ki jih uporablja, podrobnosti 
glede parametrov trgovanja ali omejitev, ki 
veljajo za sistem, glavnih načinov nadzora 
skladnosti s predpisi in tveganj, ki jih 
uporablja za zagotavljanje, da so 
izpolnjene zahteve iz odstavka 1, ter 
podrobnosti glede preizkušanja njegovih 
sistemov. Pristojni organ lahko od 
investicijskega podjetja kadar koli zahteva 
dodatne informacije o algoritemskem 
trgovanju in sistemih, ki jih za to dejavnost 
uporablja.

2. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, je kadar koli in
vsaj enkrat letno na lastno pobudo 
svojemu pristojnemu organu sposobno 
predložiti posodobljen in podroben opis 
narave strategij algoritemskega trgovanja, 
ki jih uporablja, podrobnosti glede 
parametrov trgovanja ali omejitev, ki 
veljajo za sistem, glavnih načinov nadzora 
skladnosti s predpisi in tveganj, ki jih 
uporablja za zagotavljanje, da so 
izpolnjene zahteve iz odstavka 1, ter 
podrobnosti glede preizkušanja njegovih 
sistemov. Investicijsko podjetje poskrbi, 
da se hranijo vse evidence, povezane z 
zgoraj navedenimi zadevami, in zagotovi, 
da so evidence zadostne, da pristojnemu 
organu omogočajo spremljanje skladnosti 
z zahtevami te direktive, [MiFIR] in 
[MAR]. Pristojni organ lahko od 
investicijskega podjetja kadar koli zahteva 
zgornje in dodatne informacije o 
algoritemskem trgovanju in sistemih, ki jih
za to dejavnost uporablja.

Or. en

Predlog spremembe 581
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, vsaj enkrat 

2. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja s 
strategijo visokofrekvenčnega trgovanja, 
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letno svojemu pristojnemu organi predloži 
opis narave strategij algoritemskega 
trgovanja, ki jih uporablja, podrobnosti 
glede parametrov trgovanja ali omejitev, ki 
veljajo za sistem, glavnih načinov nadzora 
skladnosti s predpisi in tveganj, ki jih 
uporablja za zagotavljanje, da so 
izpolnjene zahteve iz odstavka 1, ter 
podrobnosti glede preizkušanja njegovih 
sistemov. Pristojni organ lahko od 
investicijskega podjetja kadar koli zahteva 
dodatne informacije o algoritemskem 
trgovanju in sistemih, ki jih za to dejavnost 
uporablja.

vsaj enkrat letno in kadar koli na zahtevo
svojemu pristojnemu organi predloži opis 
narave strategij, ki jih uporablja, 
podrobnosti glede parametrov trgovanja ali 
omejitev, ki veljajo za sistem, glavnih 
načinov nadzora skladnosti s predpisi in 
tveganj, ki jih uporablja za zagotavljanje, 
da so izpolnjene zahteve iz odstavka 1, ter 
podrobnosti glede preizkušanja njegovih 
sistemov. Pristojni organ lahko od 
investicijskega podjetja kadar koli zahteva 
dodatne informacije o algoritemskem 
trgovanju in sistemih, ki jih za to dejavnost 
uporablja.

Or. en

Obrazložitev

Zahtevati bi se moralo, da se domačemu pristojnemu organu in na zahtevo zagotovi letno 
poročilo o algoritmih. 

Predlog spremembe 582
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, vsaj enkrat 
letno svojemu pristojnemu organi predloži 
opis narave strategij algoritemskega 
trgovanja, ki jih uporablja, podrobnosti 
glede parametrov trgovanja ali omejitev, ki 
veljajo za sistem, glavnih načinov nadzora 
skladnosti s predpisi in tveganj, ki jih 
uporablja za zagotavljanje, da so 
izpolnjene zahteve iz odstavka 1, ter 
podrobnosti glede preizkušanja njegovih 
sistemov. Pristojni organ lahko od 
investicijskega podjetja kadar koli zahteva
dodatne informacije o algoritemskem 
trgovanju in sistemih, ki jih za to dejavnost 
uporablja.

2. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, vsaj enkrat 
letno svojemu pristojnemu organi predloži 
opis narave strategij algoritemskega 
trgovanja, ki jih uporablja, podrobnosti 
glede parametrov trgovanja ali omejitev, ki 
veljajo za sistem, glavnih načinov nadzora 
skladnosti s predpisi in tveganj, ki jih 
uporablja za zagotavljanje, da so 
izpolnjene zahteve iz odstavka 1, ter 
podrobnosti glede preizkušanja njegovih 
sistemov. Investicijsko podjetje na zahtevo 
pristojnega organa predloži dodatne 
informacije o algoritemskem trgovanju in 
sistemih, ki jih za to dejavnost uporablja.
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Or. en

Obrazložitev

Člen 17(2) predlagane MiFID bi moral zagotoviti, da investicijsko podjetje pristojnemu 
organu predloži kakršne koli dodatne zahtevane informacije. (predlog ECB)

Predlog spremembe 583
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, vsaj enkrat 
letno svojemu pristojnemu organi predloži 
opis narave strategij algoritemskega 
trgovanja, ki jih uporablja, podrobnosti 
glede parametrov trgovanja ali omejitev, ki 
veljajo za sistem, glavnih načinov nadzora 
skladnosti s predpisi in tveganj, ki jih 
uporablja za zagotavljanje, da so 
izpolnjene zahteve iz odstavka 1, ter 
podrobnosti glede preizkušanja njegovih 
sistemov. Pristojni organ lahko od 
investicijskega podjetja kadar koli zahteva 
dodatne informacije o algoritemskem 
trgovanju in sistemih, ki jih za to dejavnost 
uporablja.

2. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem in strategijami 
visokofrekvenčnega trgovanja, po začetni 
potrditvi ali vsaj enkrat letno in kadar 
pride do pomembnih sprememb strategij 
trgovanja svojemu domačemu pristojnemu 
organu predloži opis narave strategij 
algoritemskega trgovanja, ki jih uporablja, 
podrobnosti glede parametrov trgovanja ali 
omejitev, ki veljajo za sistem, glavnih 
načinov nadzora skladnosti s predpisi in 
tveganj, ki jih uporablja za zagotavljanje, 
da so izpolnjene zahteve iz odstavka 1, ter 
podrobnosti glede preizkušanja njegovih 
sistemov. Pristojni organ lahko od 
investicijskega podjetja kadar koli zahteva 
dodatne informacije o algoritemskem 
trgovanju in sistemih, ki jih za to dejavnost 
uporablja.

Or. en

Obrazložitev

Nekatera podjetja stalno spreminjajo svoje algoritme, zato pošiljanje opisov pristojnim 
organom enkrat letno morda ne zadostuje, da bi resnično vedeli, kakšne so njihove strategije. 
Zato je treba to zahtevo razširiti na vse pomembne spremembe strategije algoritma.

Predlog spremembe 584
Sylvie Goulard
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Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, vsaj enkrat 
letno svojemu pristojnemu organi predloži 
opis narave strategij algoritemskega 
trgovanja, ki jih uporablja, podrobnosti 
glede parametrov trgovanja ali omejitev, ki 
veljajo za sistem, glavnih načinov nadzora 
skladnosti s predpisi in tveganj, ki jih 
uporablja za zagotavljanje, da so 
izpolnjene zahteve iz odstavka 1, ter 
podrobnosti glede preizkušanja njegovih 
sistemov. Pristojni organ lahko od 
investicijskega podjetja kadar koli zahteva
dodatne informacije o algoritemskem 
trgovanju in sistemih, ki jih za to dejavnost 
uporablja.

2. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, vsaj enkrat 
letno svojemu pristojnemu organi predloži 
opis narave strategij algoritemskega 
trgovanja, ki jih uporablja, podrobnosti 
glede parametrov trgovanja ali omejitev, ki 
veljajo za sistem, glavnih načinov nadzora 
skladnosti s predpisi in tveganj, ki jih 
uporablja za zagotavljanje, da so 
izpolnjene zahteve iz odstavka 1, ter 
podrobnosti glede preizkušanja njegovih 
sistemov. Investicijsko podjetje na zahtevo 
pristojnega organa predloži dodatne 
informacije o algoritemskem trgovanju in 
sistemih, ki jih za to dejavnost uporablja.

Or. en

Obrazložitev

Člen 17(2) predlagane MiFID bi moral zagotoviti, da investicijsko podjetje pristojnemu 
organu predloži vse zahtevane informacije.

Predlog spremembe 585
Gay Mitchell

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, vsaj enkrat 
letno svojemu pristojnemu organi predloži 
opis narave strategij algoritemskega 
trgovanja, ki jih uporablja, podrobnosti 
glede parametrov trgovanja ali omejitev, ki 
veljajo za sistem, glavnih načinov nadzora 
skladnosti s predpisi in tveganj, ki jih 

2. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, enkrat letno ali 
na zahtevo svojemu pristojnemu organi 
predloži opis narave strategij 
algoritemskega trgovanja, ki jih uporablja, 
podrobnosti glede parametrov trgovanja ali 
omejitev, ki veljajo za sistem, glavnih 
načinov nadzora skladnosti s predpisi in 
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uporablja za zagotavljanje, da so 
izpolnjene zahteve iz odstavka 1, ter 
podrobnosti glede preizkušanja njegovih 
sistemov. Pristojni organ lahko od 
investicijskega podjetja kadar koli zahteva 
dodatne informacije o algoritemskem 
trgovanju in sistemih, ki jih za to dejavnost 
uporablja.

tveganj, ki jih uporablja za zagotavljanje, 
da so izpolnjene zahteve iz odstavka 1, ter 
podrobnosti glede preizkušanja njegovih 
sistemov. Pristojni organ lahko od 
investicijskega podjetja kadar koli zahteva 
dodatne informacije o algoritemskem 
trgovanju in sistemih, ki jih za to dejavnost 
uporablja.

Or. en

Predlog spremembe 586
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, vsaj enkrat 
letno svojemu pristojnemu organi predloži 
opis narave strategij algoritemskega 
trgovanja, ki jih uporablja, podrobnosti 
glede parametrov trgovanja ali omejitev, ki 
veljajo za sistem, glavnih načinov nadzora 
skladnosti s predpisi in tveganj, ki jih 
uporablja za zagotavljanje, da so 
izpolnjene zahteve iz odstavka 1, ter 
podrobnosti glede preizkušanja njegovih 
sistemov. Pristojni organ lahko od 
investicijskega podjetja kadar koli zahteva 
dodatne informacije o algoritemskem 
trgovanju in sistemih, ki jih za to dejavnost 
uporablja.

2. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, vsaj enkrat 
letno svojemu pristojnemu organi predloži 
opis narave strategij algoritemskega 
trgovanja, ki jih uporablja, podrobnosti 
glede parametrov trgovanja ali omejitev, ki 
veljajo za sistem, glavnih načinov nadzora 
skladnosti s predpisi in tveganj, ki jih 
uporablja za zagotavljanje, da so 
izpolnjene zahteve iz odstavka 1, ter 
podrobnosti glede preizkušanja njegovih 
sistemov. Pristojni organ lahko od 
investicijskega podjetja kadar koli zahteva 
dodatne informacije o algoritemskem 
trgovanju in sistemih, ki jih za to dejavnost 
uporablja, vključno z izvorno kodo svojih 
algoritmov.

Or. en

Predlog spremembe 587
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja s 
strategijo visokofrekvenčnega trgovanja, 
svojemu domačemu pristojnemu organu 
dnevno predloži grobo revizijsko sled 
svojih ponudb in trgovanja, opravljenih 
na vseh organiziranih trgih ali MTF.

Or. en

Obrazložitev

Izčrpna revizijska sled dejavnosti ponudb in trgovanja algoritma visokofrekvenčnega 
trgovanja je bistveno orodje za spremljanje zlorab trga po mestih trgovanja. Medtržni nadzor 
danes ne obstaja. Ta revizijska sled bo regulatorjem omogočila boljše razumevanje vzorcev 
visokofrekvenčnega trgovanja in zlasti njegovega zelo visokega razmerja med naročili in 
trgovanjem.

Predlog spremembe 588
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja s 
strategijo visokofrekvenčnega trgovanja, 
na odobrenem obrazcu hrani grobe 
revizijske sledi vseh ponudb in trgovanja, 
opravljenih na mestih trgovanja, in jih na 
zahtevo predloži nacionalnemu 
pristojnemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Od borznega zloma naprej se razprave v ZDA osredotočajo na potrebo po obnovi 
konsolidirane revizijske sledi trga, ki bi v celoti omogočala potrditev natančnega zaporedja 
dogodkov, ki so pripeljali do nenormalnih tržnih razmer. Medtem ko bi centralno zbiranje teh 
podatkov pomenilo velikansko in drago tehnološko breme za javne pristojne organe, bi 
morala biti posamezna podjetja sposobna voditi evidenco svojih podatkov, tako da bi jih 
pristojni organi lahko uporabili za obnovo trga.
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Predlog spremembe 589
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja s 
strategijo visokofrekvenčnega trgovanja, 
pristojnemu organu predloži grobo 
revizijsko sled svojih ponudb in trgovanja. 
ESMA pripravi zavezujoče tehnične 
standarde, s katerimi določi, katere 
podatke je treba predložiti in v kakšni 
obliki.

Or. en

Predlog spremembe 590
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. ESMA pripravi osnutek regulativnih 
tehničnih standardov, s katerimi določi, 
katere podatke je treba predložiti in v 
kakšni obliki, kot opredeljuje odstavek 2a, 
da bi omogočila konsolidacijo revizijskih 
sledi v vseh državah članicah.
ESMA te osnutke regulativnih tehničnih 
standardov do […]* predloži Komisiji.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1095/2010.
______________
*UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
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začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Učinkovita ureditev današnjih globalnih trgov terja konsolidacijo podatkov o 
visokofrekvenčnem trgovanju na mednarodni ravni.

Predlog spremembe 591
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Strategija algoritemskega trgovanja
deluje neprekinjeno v urah, ko poteka 
trgovanje na mestu trgovanja, ki mu 
algoritem pošilja naročila ali izvršuje 
naročila prek njegovih sistemov. Parametri 
trgovanja ali omejitve strategije 
algoritemskega trgovanja zagotavljajo, da 
strategija objavlja zavezujoče ponudbe po 
konkurenčnih cenah, kar tem mestom 
trgovanja omogoča redno in stalno 
likvidnost ne glede na prevladujoče tržne 
pogoje.

3. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
visokofrekvenčnim trgovanjem, zagotovi, 
da vsaka strategija visokofrekvenčnega 
algoritemskega trgovanja, ki jo upravlja,
deluje neprekinjeno v urah, ko poteka 
trgovanje na mestu trgovanja, ki mu 
investicijsko podjetje pošilja naročila ali 
izvršuje naročila prek njegovih sistemov. 
Parametri trgovanja ali omejitve strategije 
visokofrekvenčnega algoritemskega 
trgovanja zagotavljajo, da strategija 
visokofrekvenčnega algoritemskega 
trgovanja objavlja zavezujoče ponudbe v 
skladu s svojim običajnim vzorcem 
trgovanja, kar tem mestom trgovanja
omogoča redno in stalno likvidnost.

V izjemnih okoliščinah, ko bi to 
nasprotovalo nadzorom tveganja, 
vzpostavljenim v odstavku 1, se lahko 
investicijska podjetja umaknejo s trga. 
ESMA oblikuje smernice, s katerimi 
določi vrste pogojev, ki opravičujejo tak 
umik, ki jih mesta trgovanja vključijo v 
svoja pravila delovanja.
Če se investicijsko podjetje umakne s trga 
skladno z določbami tega odstavka, mora 
o tem takoj obvestiti mesto trgovanja in 
nacionalni pristojni organ.
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Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe sledi predlogu Komisije iz delovnega dokumenta o HFT in pravi, da 
bodo v določenih okoliščinah nadzori tveganja od investicijskega podjetja zahtevali, da 
prekinejo objavljanje stalnih ponudb. Vendar pa je mesto trgovanja najprimernejši subjekt za 
spremljanje tega v okviru določb o oblikovanju trga/likvidnosti, pri čemer se usklajuje s 
pristojnim organom. Smernice ESMA bi sicer morale določiti parametre, vendar pa mesta 
trgovanja najbolje vedo, kaj bi bilo v izjemnih okoliščinah resnično koristno za stabilizacijo 
trga.

Predlog spremembe 592
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Strategija algoritemskega trgovanja 
deluje neprekinjeno v urah, ko poteka 
trgovanje na mestu trgovanja, ki mu 
algoritem pošilja naročila ali izvršuje 
naročila prek njegovih sistemov. Parametri 
trgovanja ali omejitve strategije 
algoritemskega trgovanja zagotavljajo, da 
strategija objavlja zavezujoče ponudbe po 
konkurenčnih cenah, kar tem mestom 
trgovanja omogoča redno in stalno 
likvidnost ne glede na prevladujoče tržne 
pogoje.

3. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
visokofrekvenčnim trgovanjem, zagotovi, 
da vsaka strategija visokofrekvenčnega 
algoritemskega trgovanja, ki jo upravlja,
deluje neprekinjeno v urah, ko poteka 
trgovanje na mestu trgovanja, ki mu 
investicijsko podjetje pošilja naročila ali 
izvršuje naročila prek njegovih sistemov. 
Parametri trgovanja ali omejitve strategije 
visokofrekvenčnega algoritemskega 
trgovanja zagotavljajo, da strategija 
visokofrekvenčnega algoritemskega 
trgovanja objavlja konkurenčne cene v 
skladu s svojim običajnim vzorcem 
trgovanja, kar tem mestom trgovanja 
omogoča redno in stalno likvidnost, razen 
v izjemnih okoliščinah, ki jih je skladno s 
členom 94 Komisija določila v delegiranih 
aktih, ko bi to nasprotovalo nadzorom 
tveganja, vzpostavljenim skladno z 
odstavkom 1.
Investicijsko podjetje od pristojnega 
organa zahteva odobritev za 
neupoštevanje obveznosti iz prvega 
pododstavka. Pristojni organ v 24 urah 
oceni, če so izpolnjeni pogoji za izjemne 
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okoliščine, ki jih določa prvi pododstavek 
delegiranega akta, in sprejme odločitev. 
Če je s to odločitvijo investicijskemu 
podjetju dovoljeno, da ne upošteva 
obveznosti iz prvega pododstavka, 
pristojni organ o tem obvesti ESMA. 
ESMA takoj obvesti pristojne organe 
drugih držav članic. Če se pristojni organ 
ne strinja z ukrepi drugega pristojnega 
organa glede investicijskega podjetja, ki 
zagotavlja storitve na njegovem ozemlju, 
ESMA lahko tem organom pomaga doseči 
dogovor skladno s členom 19 Uredbe(EU) 
št.1095/2010. Usklajevanje se konča v 
dveh dneh. Če udeleženi pristojni organi 
ne sklenejo dogovora v okviru spravnega 
postopka, lahko organ ESMA sprejme 
odločitev v skladu s členom 19(3) Uredbe 
(EU) št. 1095/2010. Odločitev se sprejme v 
dveh dneh.

Or. en

Obrazložitev

Pobuda za predlog spremembe je delovni dokument Evropske komisije.

Predlog spremembe 593
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Strategija algoritemskega trgovanja 
deluje neprekinjeno v urah, ko poteka 
trgovanje na mestu trgovanja, ki mu 
algoritem pošilja naročila ali izvršuje 
naročila prek njegovih sistemov. Parametri 
trgovanja ali omejitve strategije 
algoritemskega trgovanja zagotavljajo, da 
strategija objavlja zavezujoče ponudbe po 
konkurenčnih cenah, kar tem mestom 
trgovanja omogoča redno in stalno 
likvidnost ne glede na prevladujoče tržne 

3. Investicijsko podjetje, ki sodeluje v 
shemi vzdrževanja trga, ki jo ponuja 
mesto trgovanja, sklene zavezujoč pisni 
dogovor z mestom trgovanja glede 
bistvenih obveznosti, ki izhajajo iz 
sodelovanja v shemi vzdrževanja trga in 
spoštuje pogoje in pravila te sheme, 
vključno z, vendar ne omejeno na določbe 
o likvidnosti v prevladujočih tržnih 
pogojih. Investicijsko podjetje vzpostavi 
učinkovite nadzore sistema in tveganj, s 
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pogoje. katerimi poskrbi za to, da vedno izpolnjuje 
obveznosti iz zavezujočega pisnega 
dogovora. Strategije algoritemskega 
trgovanja, ki jih uporablja investicijsko 
podjetje, da bi sodelovalo v shemi 
vzdrževanja trga, delujejo neprekinjeno v 
urah, ko poteka trgovanje na mestu 
trgovanja, ki mu algoritem pošilja naročila 
ali izvršuje naročila prek njegovih 
sistemov, razen če določbe zavezujoče 
pisnega dogovora ne določajo drugače.
Parametri trgovanja ali omejitve strategije 
algoritemskega trgovanja zagotavljajo, da 
strategija objavlja zavezujoče ponudbe po 
konkurenčnih cenah, kar tem mestom 
trgovanja omogoča redno in stalno 
likvidnost za minimalni del 
neprekinjenega delovanja, ob upoštevanju 
prevladujočih tržnih pogojev, pravil in 
predpisov.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba brati s predlogi sprememb Wortmann-Kool k členu 51, 
odstavek 1a (novo) in členu 51, odstavek 7.

Predlog spremembe 594
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Strategija algoritemskega trgovanja 
deluje neprekinjeno v urah, ko poteka 
trgovanje na mestu trgovanja, ki mu 
algoritem pošilja naročila ali izvršuje 
naročila prek njegovih sistemov. Parametri 
trgovanja ali omejitve strategije
algoritemskega trgovanja zagotavljajo, da 
strategija objavlja zavezujoče ponudbe po 
konkurenčnih cenah, kar tem mestom 

3. Strategije visokofrekvenčnega
trgovanja, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 
4(30b) imajo zmogljivosti, v obsegu, ki ga 
določi ESMA, in ki je potreben za 
pravilno delovanje trgov, za neprekinjeno
delovanje v urah, ko poteka trgovanje na 
mestu trgovanja, ki mu algoritem pošilja 
naročila ali izvršuje naročila prek njegovih 
sistemov. Podjetja, ki uporabljajo 
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trgovanja omogoča redno in stalno 
likvidnost ne glede na prevladujoče tržne 
pogoje.

strategije vzdrževanja trga, spoštujejo 
posebne zahteve, ki jih določijo mesta 
trgovanja v posvetovanju s pristojnimi 
organi, da bi zagotovila likvidnost na 
mestu trgovanja in ohranila zaupanja 
vlagateljev na trgu.

Or. en

Obrazložitev

Zagotavljanje storitev vzdrževanja trga se lahko zahteva le od investicijskih podjetij, ki imajo 
strategijo vzdrževanja trga. V okviru tehničnih standardov je treba upoštevati smernice ESMA 
glede sistemov in nadzorov v avtomatiziranem trgovalnem okolju, povezane s tem vprašanjem. 
To besedilo organu ESMA/mestom trgovanja omogoča, da ustrezno priredijo uporabo zahtev 
iz člena 17(3) tako glede tega, za katere strategije HFT se bodo te zahteve uporabljajo kakor 
tudi glede strogosti teh zahtev.

Predlog spremembe 595
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Strategija algoritemskega trgovanja 
deluje neprekinjeno v urah, ko poteka 
trgovanje na mestu trgovanja, ki mu 
algoritem pošilja naročila ali izvršuje 
naročila prek njegovih sistemov. Parametri 
trgovanja ali omejitve strategije 
algoritemskega trgovanja zagotavljajo, da 
strategija objavlja zavezujoče ponudbe po 
konkurenčnih cenah, kar tem mestom 
trgovanja omogoča redno in stalno 
likvidnost ne glede na prevladujoče tržne 
pogoje.

3. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, zagotovi, da 
vsaka strategija visokofrekvenčnega 
algoritemskega trgovanja, ki jo upravlja,
deluje neprekinjeno v urah, ko poteka 
trgovanje na mestu trgovanja, ki mu 
investicijsko podjetje pošilja naročila ali 
izvršuje naročila prek njegovih sistemov. 
Parametri trgovanja ali omejitve strategije 
visokofrekvenčnega algoritemskega 
trgovanja zagotavljajo, da strategija vedno
objavlja zavezujoče ponudbe po 
konkurenčnih cenah, kar tem mestom 
trgovanja omogoča redno in stalno 
likvidnost ne glede na prevladujoče tržne 
pogoje.

Or. en
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Obrazložitev

Glede na to, da številni algoritmi niso namenjeni ustvarjanju dobička ne glede na smer 
gibanja cen, ni primerno, da se od njih zahteva vzdrževanje trga. Je pa ta obveza primerna za 
HFT in zmanjšuje tveganje, da bi ti akterji umaknili likvidnost ravno takrat, ko jo trgi najbolj 
potrebujejo. Prav tako je pomembno zagotoviti, da podjetja HFT stalno objavljajo realistične 
cene.

Predlog spremembe 596
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Strategija algoritemskega trgovanja 
deluje neprekinjeno v urah, ko poteka 
trgovanje na mestu trgovanja, ki mu 
algoritem pošilja naročila ali izvršuje 
naročila prek njegovih sistemov. Parametri
trgovanja ali omejitve strategije 
algoritemskega trgovanja zagotavljajo, da 
strategija objavlja zavezujoče ponudbe po 
konkurenčnih cenah, kar tem mestom 
trgovanja omogoča redno in stalno 
likvidnost ne glede na prevladujoče tržne 
pogoje.

3. Če investicijsko podjetje izpolnjuje 
pogoje iz člena 4(6) poskuša čim bolj 
ohraniti neprekinjeno delovanje, v urah, 
ko poteka trgovanje na mestu trgovanja, ki 
mu algoritem pošilja naročila ali izvršuje 
naročila prek njegovih sistemov. Strategija
trgovanja tega podjetja zagotavlja, da 
stalno objavlja zavezujoče ponudbe po 
konkurenčnih cenah, kar tem mestom 
trgovanja omogoča redno in stalno 
likvidnost.

Or. en

Predlog spremembe 597
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. ESMA pripravi osnutek izvedbenih 
tehničnih standardov glede zahtev iz 
odstavka 3, zlasti, če so razmere na trgu 
težke. 



AM\901764SL.doc 133/160 PE489.464v01-00

SL

Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje 
izvedbenih tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe 
(EU) št. 1095/2010. 
ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.
________________
*UL vstaviti datum: … 

Or. en

Obrazložitev

V okviru tehničnih standardov je treba upoštevati smernice ESMA glede sistemov in nadzorov 
v avtomatiziranem trgovalnem okolju, povezane s členom 17.3 in strogost obveznosti, ki 
veljajo za nekatere strategije HFT. 

Predlog spremembe 598
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Investicijsko podjetje, ki upravlja 
strategijo visokofrekvenčnega trgovanja, 
zagotovi, da se vse kupljene ali prodane 
pozicije v finančnem instrumentu, 
ohranijo vsaj 30 sekund.

Or. en

Predlog spremembe 599
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Mesta trgovanja lahko svojim članom 
ali udeležencem obračunajo dajatve, s 
katerimi razmerje med posli in naročili 
ohranjajo na ravni, ki preprečuje 
nevarnost ogrožanja pravilnega delovanja 
trga.

Or. en

Obrazložitev

Dodatne dajatve so se pokazale kot učinkovite za ohranjanje razmerja med posli in naročili 
na ravni, ki zagotavlja pravilno delovanje danega trga.

Predlog spremembe 600
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Investicijsko podjetje, ki zagotavlja 
neposreden elektronski dostop do mesta 
trgovanja, ima vzpostavljene učinkovite 
sisteme in nadzor, s katerimi zagotavlja 
ustrezno presojo in ponovno proučitev 
primernosti oseb, ki uporabljajo storitev, 
kot tudi, da je osebam, ki uporabljajo 
storitev, preprečeno, da bi presegle 
ustrezne vnaprej določene trgovalne in 
kreditne pragove, da se trgovanje oseb, ki 
uporabljajo storitev, ustrezno spremlja ter 
da ustrezen nadzor tveganj preprečuje 
trgovanje, ki bi lahko povzročalo tveganja 
za investicijsko podjetje ali ustvarjalo 
oziroma prispevalo k ustvarjanju motenj 
na trgu ali pa ne bi bilo v skladu z 
Uredbo (EU) št. [MAR] ali pravili mesta 
trgovanja. Investicijsko podjetje zagotavlja, 
da se med podjetjem in osebo sklene 
zavezujoč pisni dogovor glede ključnih 

4. Investicijsko podjetje, ki zagotavlja 
neposreden elektronski dostop ali 
sponzorirani dostop do mesta trgovanja, 
ima vzpostavljene učinkovite sisteme in 
nadzor, s katerimi zagotavlja ustrezno 
presojo in ponovno proučitev primernosti 
oseb, ki uporabljajo storitev, kot tudi, da je 
osebam, ki uporabljajo storitev, 
preprečeno, da bi presegle ustrezne vnaprej 
določene trgovalne in kreditne pragove, da 
se trgovanje oseb, ki uporabljajo storitev, 
ustrezno spremlja ter da se ustrezen nadzor 
tveganj izvaja v skladu z Uredbo (EU) 
št. [MAR] ali pravili mesta trgovanja. 
Investicijsko podjetje zagotavlja, da se med 
podjetjem in osebo sklene zavezujoč pisni 
dogovor glede ključnih pravic in 
obveznosti, ki izhajajo iz opravljanja 
storitve, ter da ima podjetje v okviru tega 
dogovora jasno odgovornost za 
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pravic in obveznosti, ki izhajajo iz 
opravljanja storitve, ter da podjetje v 
okviru tega dogovora obdrži odgovornost 
za zagotovitev, da je trgovanje z uporabo 
storitve skladno z zahtevami iz te direktive, 
Uredbe (EU) št. [MAR] in pravili mesta 
trgovanja.

zagotovitev, da je trgovanje z uporabo 
storitve skladno z zahtevami iz te direktive, 
Uredbe (EU) št. [MAR] in pravili mesta 
trgovanja. Investicijska podjetja ne 
zagotavljajo „nezaščitenega“ ali 
„nefiltriranega“ dostopa do mesta 
trgovanja.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega besedila je zagotoviti, da vsa investicijska podjetja, ki nudijo neposredni 
elektronski dostop ali sponzorirani dostop izvajajo ustrezni nadzor pred trgovanjem in 
izpolnjujejo organizacijske zahteve za spodbujanje poštenega in pravilnega trgovanja v 
avtomatiziranem trgovalnem okolju, vključno z vgrajeno in samodejno zavrnitvijo naročil 
izven določenih parametrov. To je v skladu s smernicami ESMA glede sistemov in kontrol, 
izdanimi 22. decembra 2011, ESMA/2011/456.

Predlog spremembe 601
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Investicijsko podjetje, ki zagotavlja 
neposreden elektronski dostop do mesta 
trgovanja, ima vzpostavljene učinkovite 
sisteme in nadzor, s katerimi zagotavlja 
ustrezno presojo in ponovno proučitev 
primernosti oseb, ki uporabljajo storitev, 
kot tudi, da je osebam, ki uporabljajo 
storitev, preprečeno, da bi presegle 
ustrezne vnaprej določene trgovalne in 
kreditne pragove, da se trgovanje oseb, ki 
uporabljajo storitev, ustrezno spremlja ter
da ustrezen nadzor tveganj preprečuje 
trgovanje, ki bi lahko povzročalo tveganja 
za investicijsko podjetje ali ustvarjalo 
oziroma prispevalo k ustvarjanju motenj 
na trgu ali pa ne bi bilo v skladu z 
Uredbo (EU) št. [MAR] ali pravili mesta 
trgovanja. Investicijsko podjetje 

4. Investicijska podjetja ne zagotavljajo
neposrednega elektronskega dostopa do 
mesta trgovanja.
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zagotavlja, da se med podjetjem in osebo 
sklene zavezujoč pisni dogovor glede 
ključnih pravic in obveznosti, ki izhajajo 
iz opravljanja storitve, ter da podjetje v 
okviru tega dogovora obdrži odgovornost 
za zagotovitev, da je trgovanje z uporabo 
storitve skladno z zahtevami iz te direktive, 
Uredbe (EU) št. [MAR] in pravili mesta 
trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 602
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Investicijsko podjetje, ki zagotavlja 
neposreden elektronski dostop do mesta 
trgovanja, ima vzpostavljene učinkovite 
sisteme in nadzor, s katerimi zagotavlja 
ustrezno presojo in ponovno proučitev 
primernosti oseb, ki uporabljajo storitev, 
kot tudi, da je osebam, ki uporabljajo 
storitev, preprečeno, da bi presegle 
ustrezne vnaprej določene trgovalne in 
kreditne pragove, da se trgovanje oseb, ki 
uporabljajo storitev, ustrezno spremlja ter 
da ustrezen nadzor tveganj preprečuje 
trgovanje, ki bi lahko povzročalo tveganja 
za investicijsko podjetje ali ustvarjalo 
oziroma prispevalo k ustvarjanju motenj na 
trgu ali pa ne bi bilo v skladu z 
Uredbo (EU) št. [MAR] ali pravili mesta 
trgovanja. Investicijsko podjetje zagotavlja, 
da se med podjetjem in osebo sklene 
zavezujoč pisni dogovor glede ključnih 
pravic in obveznosti, ki izhajajo iz 
opravljanja storitve, ter da podjetje v 
okviru tega dogovora obdrži odgovornost 
za zagotovitev, da je trgovanje z uporabo 
storitve skladno z zahtevami iz te direktive, 
Uredbe (EU) št. [MAR] in pravili mesta

4. Investicijska podjetja ne zagotavljajo 
sponzoriranega dostopa do mesta 
trgovanja. Investicijsko podjetje, ki 
zagotavlja neposreden dostop do trga in
mesta trgovanja, ima vzpostavljene 
učinkovite sisteme in nadzor, s katerimi 
zagotavlja ustrezno presojo in ponovno 
proučitev primernosti oseb, ki uporabljajo 
storitev, kot tudi, da je osebam, ki 
uporabljajo storitev, preprečeno, da bi 
presegle ustrezne vnaprej določene 
trgovalne in kreditne pragove, da se 
trgovanje oseb, ki uporabljajo storitev, 
ustrezno spremlja ter da ustrezen nadzor 
tveganj preprečuje trgovanje, ki bi lahko 
povzročalo tveganja za investicijsko 
podjetje ali ustvarjalo oziroma prispevalo k 
ustvarjanju motenj na trgu ali pa ne bi bilo 
v skladu z Uredbo (EU) št. [MAR] ali 
pravili mesta trgovanja. Investicijsko 
podjetje zagotavlja, da se med podjetjem in 
osebo sklene zavezujoč pisni dogovor 
glede ključnih pravic in obveznosti, ki 
izhajajo iz opravljanja storitve, ter da 
podjetje v okviru tega dogovora obdrži 
odgovornost za zagotovitev, da je 
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trgovanja. trgovanje z uporabo storitve skladno z 
zahtevami iz te direktive, Uredbe (EU) 
št. [MAR] in pravili mesta trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 603
Astrid Lulling

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Investicijsko podjetje, ki zagotavlja 
neposreden elektronski dostop do mesta 
trgovanja, ima vzpostavljene učinkovite 
sisteme in nadzor, s katerimi zagotavlja 
ustrezno presojo in ponovno proučitev 
primernosti oseb, ki uporabljajo storitev, 
kot tudi, da je osebam, ki uporabljajo 
storitev, preprečeno, da bi presegle 
ustrezne vnaprej določene trgovalne in 
kreditne pragove, da se trgovanje oseb, ki 
uporabljajo storitev, ustrezno spremlja ter 
da ustrezen nadzor tveganj preprečuje 
trgovanje, ki bi lahko povzročalo tveganja 
za investicijsko podjetje ali ustvarjalo 
oziroma prispevalo k ustvarjanju motenj na 
trgu ali pa ne bi bilo v skladu z 
Uredbo (EU) št. [MAR] ali pravili mesta 
trgovanja. Investicijsko podjetje zagotavlja, 
da se med podjetjem in osebo sklene 
zavezujoč pisni dogovor glede ključnih 
pravic in obveznosti, ki izhajajo iz 
opravljanja storitve, ter da podjetje v 
okviru tega dogovora obdrži odgovornost 
za zagotovitev, da je trgovanje z uporabo 
storitve skladno z zahtevami iz te direktive, 
Uredbe (EU) št. [MAR] in pravili mesta 
trgovanja.

4. Investicijsko podjetje, ki zagotavlja 
neposreden elektronski dostop do mesta 
trgovanja, ima vzpostavljene učinkovite 
sisteme in nadzor, s katerimi zagotavlja 
ustrezno presojo in ponovno proučitev 
primernosti oseb, ki uporabljajo storitev, 
kot tudi, da je osebam, ki uporabljajo 
storitev, preprečeno, da bi presegle 
ustrezne vnaprej določene trgovalne in 
kreditne pragove, da se trgovanje oseb, ki 
uporabljajo storitev, ustrezno spremlja ter 
da ustrezen nadzor tveganj preprečuje 
trgovanje, ki bi lahko povzročalo tveganja 
za investicijsko podjetje ali ustvarjalo 
oziroma prispevalo k ustvarjanju motenj na 
trgu ali pa ne bi bilo v skladu z 
Uredbo (EU) št. [MAR] ali pravili mesta 
trgovanja. Poleg tega spremlja razmerje 
med oddanimi in izvršenimi naročili. 
Investicijsko podjetje zagotavlja, da se med 
podjetjem in osebo sklene zavezujoč pisni 
dogovor glede ključnih pravic in 
obveznosti, ki izhajajo iz opravljanja 
storitve, ter da podjetje v okviru tega 
dogovora obdrži odgovornost za 
zagotovitev, da je trgovanje z uporabo 
storitve skladno z zahtevami iz te direktive, 
Uredbe (EU) št. [MAR] in pravili mesta 
trgovanja.

Or. en
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Obrazložitev

Poleg akterjev na organiziranih trgih (člen 51.3) MTF in OTF razmerje med oddanimi in 
preklicanimi naročili spremljajo tudi subjekti, ki nudijo storitve neposrednega dostopa do 
trga. Člen 8.3 uredbe o zlorabi trga z novo alineo "preklic naročil nad zgornjim dnevnim 
razmerjem 30 % izvršenih naročil v primerjavi z oddanimi naročili, razen če pristojnemu 
organu ne predloži pisne obrazložitve”določa zgornjo mejo razmerja. 

Predlog spremembe 604
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Investicijsko podjetje, ki zagotavlja 
neposreden elektronski dostop do mesta 
trgovanja, ima vzpostavljene učinkovite 
sisteme in nadzor, s katerimi zagotavlja 
ustrezno presojo in ponovno proučitev 
primernosti oseb, ki uporabljajo storitev, 
kot tudi, da je osebam, ki uporabljajo 
storitev, preprečeno, da bi presegle 
ustrezne vnaprej določene trgovalne in 
kreditne pragove, da se trgovanje oseb, ki 
uporabljajo storitev, ustrezno spremlja ter 
da ustrezen nadzor tveganj preprečuje 
trgovanje, ki bi lahko povzročalo tveganja 
za investicijsko podjetje ali ustvarjalo 
oziroma prispevalo k ustvarjanju motenj na 
trgu ali pa ne bi bilo v skladu z 
Uredbo (EU) št. [MAR] ali pravili mesta 
trgovanja. Investicijsko podjetje zagotavlja, 
da se med podjetjem in osebo sklene 
zavezujoč pisni dogovor glede ključnih 
pravic in obveznosti, ki izhajajo iz 
opravljanja storitve, ter da podjetje v 
okviru tega dogovora obdrži odgovornost 
za zagotovitev, da je trgovanje z uporabo 
storitve skladno z zahtevami iz te direktive, 
Uredbe (EU) št. [MAR] in pravili mesta 
trgovanja.

4. Investicijsko podjetje, ki zagotavlja 
neposreden dostop do trga in mesta 
trgovanja, ima vzpostavljene učinkovite 
sisteme in nadzor, s katerimi zagotavlja 
ustrezno presojo in ponovno proučitev 
primernosti oseb, ki uporabljajo storitev, 
kot tudi, da je osebam, ki uporabljajo 
storitev, preprečeno, da bi presegle 
ustrezne vnaprej določene trgovalne in 
kreditne pragove, da se trgovanje oseb, ki 
uporabljajo storitev, ustrezno spremlja ter 
da ustrezen nadzor tveganj preprečuje 
trgovanje, ki bi lahko povzročalo tveganja 
za investicijsko podjetje ali ustvarjalo 
oziroma prispevalo k ustvarjanju motenj na 
trgu ali pa ne bi bilo v skladu z 
Uredbo (EU) št. [MAR] ali pravili mesta 
trgovanja. Investicijsko podjetje zagotavlja, 
da se med podjetjem in osebo sklene 
zavezujoč pisni dogovor glede ključnih 
pravic in obveznosti, ki izhajajo iz 
opravljanja storitve, ter da podjetje v 
okviru tega dogovora obdrži odgovornost 
za zagotovitev, da je trgovanje z uporabo 
storitve skladno z zahtevami iz te direktive, 
Uredbe (EU) št. [MAR] in pravili mesta 
trgovanja.

Or. en
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Obrazložitev

Sklicevanje na neposredni elektronski dostop bi bilo treba spremeniti na "neposredni dostop 
do trga", da bi ga uskladili 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)).

Predlog spremembe 605
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Investicijsko podjetje, ki zagotavlja 
neposreden elektronski dostop do mesta 
trgovanja, ima vzpostavljene učinkovite 
sisteme in nadzor, s katerimi zagotavlja 
ustrezno presojo in ponovno proučitev 
primernosti oseb, ki uporabljajo storitev, 
kot tudi, da je osebam, ki uporabljajo 
storitev, preprečeno, da bi presegle 
ustrezne vnaprej določene trgovalne in 
kreditne pragove, da se trgovanje oseb, ki 
uporabljajo storitev, ustrezno spremlja ter 
da ustrezen nadzor tveganj preprečuje 
trgovanje, ki bi lahko povzročalo tveganja 
za investicijsko podjetje ali ustvarjalo 
oziroma prispevalo k ustvarjanju motenj na 
trgu ali pa ne bi bilo v skladu z 
Uredbo (EU) št. [MAR] ali pravili mesta 
trgovanja. Investicijsko podjetje zagotavlja, 
da se med podjetjem in osebo sklene 
zavezujoč pisni dogovor glede ključnih
pravic in obveznosti, ki izhajajo iz 
opravljanja storitve, ter da podjetje v 
okviru tega dogovora obdrži odgovornost 
za zagotovitev, da je trgovanje z uporabo 
storitve skladno z zahtevami iz te direktive, 
Uredbe (EU) št. [MAR] in pravili mesta 
trgovanja.

4. Investicijsko podjetje, ki zagotavlja 
dostop do mesta trgovanja, ima 
vzpostavljene učinkovite sisteme in nadzor, 
s katerimi zagotavlja ustrezno presojo in 
ponovno proučitev primernosti oseb, ki 
uporabljajo storitev, kot tudi, da je osebam, 
ki uporabljajo storitev, preprečeno, da bi 
presegle ustrezne vnaprej določene 
trgovalne in kreditne pragove, da se 
trgovanje oseb, ki uporabljajo storitev, 
ustrezno spremlja ter da ustrezen nadzor 
tveganj preprečuje trgovanje, ki bi lahko 
povzročalo tveganja za investicijsko 
podjetje ali ustvarjalo oziroma prispevalo k 
ustvarjanju motenj na trgu ali pa ne bi bilo 
v skladu z Uredbo (EU) št. [MAR] ali 
pravili mesta trgovanja. Investicijsko 
podjetje zagotavlja, da se med podjetjem in 
osebo sklene zavezujoč pisni dogovor 
glede ključnih pravic in obveznosti, ki 
izhajajo iz opravljanja storitve, ter da 
podjetje v okviru tega dogovora obdrži 
odgovornost za zagotovitev, da je 
trgovanje z uporabo storitve skladno z 
zahtevami iz te direktive, Uredbe (EU) 
št. [MAR] in pravili mesta trgovanja.

Or. en
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Obrazložitev

Investicijska podjetja, ki zagotavljajo dostop, bodisi neposreden elektronski dostop ali 
sponzorirani dostop, morajo imeti vzpostavljen ustrezen nadzor pred trgovanjem in 
izpolnjevati organizacijske zahteve, da bi zagotovila integriteto trga in učinkovito delovanje 
trgov.

Predlog spremembe 606
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Investicijsko podjetje, ki zagotavlja 
neposreden elektronski dostop do mesta 
trgovanja, ima vzpostavljene učinkovite 
sisteme in nadzor, s katerimi zagotavlja 
ustrezno presojo in ponovno proučitev 
primernosti oseb, ki uporabljajo storitev, 
kot tudi, da je osebam, ki uporabljajo 
storitev, preprečeno, da bi presegle 
ustrezne vnaprej določene trgovalne in 
kreditne pragove, da se trgovanje oseb, ki 
uporabljajo storitev, ustrezno spremlja ter 
da ustrezen nadzor tveganj preprečuje 
trgovanje, ki bi lahko povzročalo tveganja 
za investicijsko podjetje ali ustvarjalo 
oziroma prispevalo k ustvarjanju motenj na 
trgu ali pa ne bi bilo v skladu z 
Uredbo (EU) št. [MAR] ali pravili mesta 
trgovanja. Investicijsko podjetje zagotavlja, 
da se med podjetjem in osebo sklene 
zavezujoč pisni dogovor glede ključnih 
pravic in obveznosti, ki izhajajo iz 
opravljanja storitve, ter da podjetje v 
okviru tega dogovora obdrži odgovornost 
za zagotovitev, da je trgovanje z uporabo 
storitve skladno z zahtevami iz te direktive, 
Uredbe (EU) št. [MAR] in pravili mesta 
trgovanja.

4. Investicijsko podjetje, ki zagotavlja 
neposreden dostop do trga in mesta 
trgovanja, ima vzpostavljene učinkovite 
sisteme in nadzor, s katerimi zagotavlja 
ustrezno presojo in ponovno proučitev 
primernosti oseb, ki uporabljajo storitev, 
kot tudi, da je osebam, ki uporabljajo 
storitev, preprečeno, da bi presegle 
ustrezne vnaprej določene trgovalne in 
kreditne pragove, da se trgovanje oseb, ki 
uporabljajo storitev, ustrezno spremlja ter 
da ustrezen nadzor tveganj preprečuje 
trgovanje, ki bi lahko povzročalo tveganja 
za investicijsko podjetje ali ustvarjalo 
oziroma prispevalo k ustvarjanju motenj na 
trgu ali pa ne bi bilo v skladu z 
Uredbo (EU) št. [MAR] ali pravili mesta 
trgovanja. Investicijsko podjetje zagotavlja, 
da se med podjetjem in osebo sklene 
zavezujoč pisni dogovor glede ključnih 
pravic in obveznosti, ki izhajajo iz 
opravljanja storitve, ter da podjetje v 
okviru tega dogovora obdrži odgovornost 
za zagotovitev, da je trgovanje z uporabo 
storitve skladno z zahtevami iz te direktive, 
Uredbe (EU) št. [MAR] in pravili mesta 
trgovanja.

Or. en
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Predlog spremembe 607
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Investicijska podjetja strankam ne 
zagotavljajo nefiltriranega neposrednega 
dostopa do trga v povezavi z mesti 
trgovanja.

Or. en

Obrazložitev

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)) opredeljujejo, da je stopnja nadzora, ki bi morala veljati za 
zagotavljanje neposrednega tržnega dostopa-nefiltriranega dostopa ali "nezaščitenega 
sponzoriranega dostopa", prepovedana, kar bi bilo treba bolj poudariti v členih MiFID.

Predlog spremembe 608
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice poleg tega poskrbijo za 
to, da se dostop do mest trgovanja 
zagotavlja na enakovredni osnovi in tako 
zagotovijo, da imajo vsi enake priložnosti 
za visokofrekvenčno trgovanje brez 
diskriminacije in ovir.

Or. en

Predlog spremembe 609
Gunnar Hökmark
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Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice poskrbijo za to, da 
imajo organizirani trgi in preostala mesta 
trgovanja vzpostavljene ustrezne 
instrumente za opazovanje, nadaljnje 
spremljanje in nadzor za vse vrste poslov, 
s čimer preprečujejo zlorabo trga zaradi 
visokofrekvenčnega trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 610
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z ukrepi za določitev podrobnih 
organizacijskih zahtev iz odstavkov 1 do 5, 
ki jih morajo izpolnjevati investicijska 
podjetja, ki opravljajo različne investicijske 
storitve in/ali posle ter pomožne storitve ali 
njihovo kombinacijo.

6. ESMA pripravi osnutek regulativnih 
tehničnih standardov za določitev
podrobnih organizacijskih zahtev iz 
odstavkov 1 do 5, ki jih morajo 
izpolnjevati investicijska podjetja, ki 
opravljajo različne investicijske storitve 
in/ali posle ter pomožne storitve ali njihovo 
kombinacijo

ESMA te osnutke regulativnih tehničnih 
standardov do […]* predloži Komisiji.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s členi 10 do -14 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010.
__________________

*UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Glede na to, da je organ ESMA na tem področju že pripravljal pisne smernice, ima glede tega 
več tehničnega znanja od Komisije.

Predlog spremembe 611
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z ukrepi za določitev podrobnih 
organizacijskih zahtev iz odstavkov 1 do 5, 
ki jih morajo izpolnjevati investicijska 
podjetja, ki opravljajo različne investicijske 
storitve in/ali posle ter pomožne storitve ali 
njihovo kombinacijo.

6. ESMA pripravi osnutek regulativnih 
tehničnih standardov za določitev
podrobnih organizacijskih zahtev iz 
odstavkov 1 do 5, ki jih morajo 
izpolnjevati investicijska podjetja, ki 
opravljajo različne investicijske storitve 
in/ali posle ter pomožne storitve ali njihovo 
kombinacijo

ESMA te osnutke regulativnih tehničnih 
standardov do […]* predloži Komisiji.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1095/2010.
_________________
*UL vstaviti datum: …

Or. en

Obrazložitev

To je tehnično vprašanje in področje, za katerega je organ ESMA že izdal smernice, zato se 
zdi primerno, da se pristojnosti podelijo ESMA.

Predlog spremembe 612
Robert Goebbels
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Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Vse finančne institucije, pooblaščene z 
Direktivo 2009/65/ES [o usklajevanju 
zakonov in drugih predpisov o kolektivnih 
naložbenih podjemih za vlaganja v 
prenosljive vrednostne papirje (KNPVP)], 
Direktivo 2009/138/ES [o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti 
zavarovanja in pozavarovanja 
(Solventnost II)], Direktivo 2003/41/ES [o 
dejavnostih in nadzoru institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje] ali 
Direktivo 2011/61/EU [o upraviteljih 
alternativnih investicijskih skladov],pri 
algoritemskem trgovanju, vključno z 
visokofrekvenčnim algoritemskem 
trgovanju, izpolnjuje obveznosti iz 
odstavkov 1, 2, 2a in 3 tega člena.

Or. en

Obrazložitev

Pobuda za predlog spremembe je delovni dokument Evropske komisije.

Predlog spremembe 613
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 18 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Trgovanje in zaključek poslov v okviru 
MTF in OTF

Trgovanje in zaključek transakcij v okviru 
MTF

Or. en

Predlog spremembe 614
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da 
investicijska podjetja ali upravljavci trga, 
ki upravljajo MTF ali OTF , poleg 
izpolnjevanja zahtev iz člena 16 uvedejo 
pregledna pravila in postopke za pošteno in 
pravilno trgovanje ter uveljavijo objektivna 
merila za učinkovito izvrševanje naročil. 
Vzpostavijo ureditve za dobro upravljanje 
tehničnih operacij sistema, vključno z 
uvedbo učinkovitih nujnih ukrepov ob 
motnjah v sistemih.

1. Države članice morajo zahtevati, da 
investicijska podjetja ali upravljavci trga, 
ki upravljajo MTF, poleg izpolnjevanja 
zahtev iz člena 16 uvedejo pravila, ki so 
pregledna in ki niso diskrecijska ter 
postopke za pošteno in pravilno trgovanje 
ter uveljavijo objektivna in nediskrecijska 
merila za učinkovito izvajanje naročil. 
Vzpostavijo ureditve za dobro upravljanje 
tehničnih operacij sistema, vključno z 
uvedbo učinkovitih nujnih ukrepov ob 
motnjah v sistemih.

Or. en

Obrazložitev

All trading platforms operated by market operators or investment firms are subject to proper 
market rules. It is clarified that the criteria of execution – and not merely the procedures 
surrounding the criteria – should be non-discretionary. Thus, it is clarified that non-
discretionary execution is a core element of EU regulation of markets that cannot be waived. 
The effect of this amendment will be to ensure that all multilateral trading platforms, whether 
they are RM or MTF, continue to have non-discretionary execution. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary exectuion - or operate as an MTF. Non-discretionary 
execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being eroded through 
the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and MTFs above all 
through the ability of its operators to carry out discretionary execution. Hence, an OTF 
category essentially makes non-discretionary execution optional in the EU market. This is a 
dangerous deviation from the principles underpinning a good market.

Predlog spremembe 615
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da 
investicijska podjetja ali upravljavci trga, 
ki upravljajo MTF ali OTF , poleg 
izpolnjevanja zahtev iz člena 16 uvedejo 
pregledna pravila in postopke za pošteno in 
pravilno trgovanje ter uveljavijo objektivna 
merila za učinkovito izvrševanje naročil. 
Vzpostavijo ureditve za dobro upravljanje 
tehničnih operacij sistema, vključno z 
uvedbo učinkovitih nujnih ukrepov ob 
motnjah v sistemih. 

1. Države članice morajo zahtevati, da 
investicijska podjetja ali upravljavci trga, 
ki upravljajo MTF, poleg izpolnjevanja 
zahtev iz člena 16 uvedejo pravila, ki so 
pregledna in nediskrecijska, ter postopke 
za pošteno in pravilno trgovanje ter 
uveljavijo objektivna in nediskrecijska, za 
učinkovito izvajanje naročil. Vzpostavijo 
ureditve za dobro upravljanje tehničnih 
operacij sistema, vključno z uvedbo 
učinkovitih nujnih ukrepov ob motnjah v
sistemih.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo zagotovil, da bodo za vse trgovalne platforme, tako za 
organizirane trge kot za večstranske sisteme trgovanj, veljale nediskrecijske izvedbene 
zahteve, kar bo vsem vlagateljem ponujalo predvidljiv in pošten rezultat. To je zelo 
pomembno za to, da se vlagatelje zaščiti pred arbitražnimi cenami.

Predlog spremembe 616
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da 
investicijska podjetja ali upravljavci trga, 
ki upravljajo MTF ali OTF , poleg
izpolnjevanja zahtev iz člena 16 uvedejo 
pregledna pravila in postopke za pošteno in 
pravilno trgovanje ter uveljavijo objektivna 
merila za učinkovito izvrševanje naročil. 
Vzpostavijo ureditve za dobro upravljanje 
tehničnih operacij sistema, vključno z 
uvedbo učinkovitih nujnih ukrepov ob 
motnjah v sistemih.

1. Države članice morajo zahtevati, da 
investicijska podjetja ali upravljavci trga, 
ki upravljajo MTF, poleg izpolnjevanja 
zahtev iz člena 16 uvedejo pravila, ki so 
pregledna, ter postopke za pošteno in 
pravilno trgovanje ter uveljavijo objektivna 
in nediskrecijska merila za učinkovito 
izvajanje naročil. Vzpostavijo ureditve za 
dobro upravljanje tehničnih operacij 
sistema, vključno z uvedbo učinkovitih 
nujnih ukrepov ob motnjah v sistemih.

Or. en
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Predlog spremembe 617
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zahtevajo, da 
investicijska podjetja ali upravljavci trga, 
ki upravljajo MTF ali OTF , uvedejo 
pregledna pravila glede meril za določanje 
finančnih instrumentov, s katerimi se lahko 
trguje v okviru njihovih sistemov.

2. Države članice morajo zahtevati, da 
investicijska podjetja ali upravljavci trga, 
ki upravljajo MTF, uvedejo pregledna 
pravila glede meril za določanje finančnih 
instrumentov, s katerimi se lahko trguje v 
okviru njihovih sistemov.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 618
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da kjer je 
ustrezno, investicijska podjetja ali 
upravljavci trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF , zagotovijo ali se zadovoljivo 
prepričajo o dostopnosti zadostnih javno 
razpoložljivih informacij, ki njihovim 
uporabnikom omogočajo investicijsko 
presojo, ob upoštevanju narave 
uporabnikov in vrste instrumentov, s 
katerimi se trguje.

Države članice zahtevajo, da kjer je 
ustrezno, investicijska podjetja ali 
upravljavci trga, ki upravljajo MTF, 
zagotovijo ali se zadovoljivo prepričajo o 
dostopnosti zadostnih javno razpoložljivih 
informacij, ki njihovim uporabnikom 
omogočajo oblikovanje investicijske 
presoje, ob upoštevanju narave 
uporabnikov in vrste instrumentov, s 
katerimi se trguje.

Or. en



PE489.464v01-00 148/160 AM\901764SL.doc

SL

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 619
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zahtevajo, da 
investicijska podjetja ali upravljavci trga, 
ki upravljajo MTF ali OTF , vzpostavijo , 
objavijo in vzdržujejo pregledna pravila na 
podlagi objektivnih meril, ki veljajo za 
dostop do njihovih sistemov.

3. Države članice zahtevajo, da 
investicijska podjetja ali upravljavci trga, 
ki upravljajo MTF ali OTF , vzpostavijo , 
objavijo in vzdržujejo pregledna in 
nediskrecijska pravila na podlagi 
objektivnih meril, ki veljajo za dostop do 
njihovih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 620
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zahtevajo, da 
investicijska podjetja ali upravljavci trga, 
ki upravljajo MTF ali OTF , vzpostavijo , 
objavijo in vzdržujejo pregledna pravila na 
podlagi objektivnih meril, ki veljajo za 
dostop do njihovih sistemov.

3. Države članice zahtevajo, da 
investicijska podjetja ali upravljavci trga, 
ki upravljajo MTF, vzpostavijo, objavijo in 
vzdržujejo pregledna pravila na podlagi 
objektivnih meril.

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 621
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice od investicijskih 
podjetij ali upravljavcev trga, ki 
upravljajo MTF ali OTF, zahtevajo, da 
imajo vzpostavljene ureditve za jasno 
prepoznavanje in obvladovanje 
potencialnih škodljivih posledic, ki jih ima 
za delovanje MTF, OTF ali za njegove 
udeležence kakršno koli nasprotje 
interesov med interesi MTF, OTF, 
njegovih lastnikov ali upravljavca ter 
dobrim delovanjem MTF ali OTF.

Or. en

Obrazložitev

Ta člen zagotavlja učinek uvodni izjavi 12 o MTF in OTF, saj investitorjem omogoča večjo 
izbiro med strankami, s katerimi bodo poslovali.

Predlog spremembe 622
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zahtevajo, da 
investicijska podjetja ali upravljavci trga, 

4. Države članice zahtevajo, da 
investicijska podjetja ali upravljavci trga, 
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ki upravljajo MTF ali OTF, jasno obvestijo 
svoje uporabnike o njihovih odgovornostih 
za poravnavo poslov, izvršenih v okviru 
zadevnega sistema. Države članice 
zahtevajo, da investicijska podjetja ali 
upravljavci trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF , vzpostavijo ureditev, potrebno za 
omogočanje učinkovite poravnave poslov, 
sklenjenih v okviru sistemov MTF ali 
OTF .

ki upravljajo MTF, jasno obvestijo svoje 
uporabnike o njihovih odgovornostih za 
poravnavo transakcij, izvedenih v okviru 
zadevnega sistema. Države članice morajo 
zahtevati, da investicijska podjetja ali 
upravljavci trga, ki upravljajo MTF, 
vzpostavijo ureditev, potrebno za 
omogočanje učinkovite poravnave 
transakcij, sklenjenih v okviru sistemov 
MTF.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 623
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če se s prenosljivim vrednostnim 
papirjem, ki je bil uvrščen v trgovanje na 
organiziranem trgu, trguje tudi na MTF ali 
OTF brez privolitve izdajatelja, izdajatelj 
nima obveznosti v zvezi z začetnim, 
stalnim ali priložnostnim finančnim 
razkritjem glede tega MTF ali OTF .

5. Če se s prenosljivim vrednostnim 
papirjem, ki je bil sprejet v trgovanje na 
reguliranem trgu, trguje tudi na MTF brez 
privolitve izdajatelja, izdajatelj nima 
obveznosti v zvezi z začetnim, stalnim ali 
priložnostnim finančnim razkritjem glede 
tega MTF.

Or. en

Obrazložitev

Kategorija OTF se črta, saj bi morala za vse platforme trgovanja, ki jih upravljajo 
upravljavci trga ali investicijska podjetja med večstranskim trgovanjem, veljati ustrezna 
pravila trga (tj. preglednost, nediskrecijsko izvrševanje, nediskriminatorni dostop in popoln 
nadzor trga).
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Predlog spremembe 624
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zahtevajo, da 
investicijska podjetja ali upravljavci trga, 
ki upravljajo MTF ali OTF , takoj izpolnijo 
morebitna navodila s strani pristojnega 
organa v skladu s členom 72(1) o začasni 
ustavitvi trgovanja ali umiku finančnega 
instrumenta iz trgovanja.

6. Države članice zahtevajo, da 
investicijska podjetja ali upravljavci trga, 
ki upravljajo MTF ali OTF , takoj izpolnijo 
morebitna navodila s strani pristojnega 
organa v skladu s členom 72(d)in (e) o 
začasni ustavitvi trgovanja ali umiku 
finančnega instrumenta iz trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 625
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice zahtevajo, da 
investicijska podjetja ali upravljavci trga, 
ki upravljajo MTF ali OTF , takoj 
izpolnijo morebitna navodila s strani 
pristojnega organa v skladu s členom 72(1) 
o začasni ustavitvi trgovanja ali umiku 
finančnega instrumenta iz trgovanja.

6. Države članice morajo zahtevati, da 
investicijska podjetja ali upravljavci trga, 
ki upravljajo MTF, takoj izpolnijo 
morebitna navodila s strani pristojnega 
organa v skladu s členom 72(1) o začasnem 
umiku ali umiku finančnega instrumenta iz 
trgovanja.

Or. en

Obrazložitev

Kategorija OTF se črta, saj bi morala za vse platforme trgovanja, ki jih upravljajo 
upravljavci trga ali investicijska podjetja med večstranskim trgovanjem, veljati ustrezna 
pravila trga (tj. preglednost, nediskrecijsko izvrševanje, nediskriminatorni dostop in popoln 
nadzor trga).
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Predlog spremembe 626
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice od investicijskih podjetij 
in upravljavcev trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, zahtevajo, da pristojnemu organu 
predložijo podroben opis delovanja MTF 
ali OTF. Vsako dovoljenje, izdano 
investicijskemu podjetju ali upravljavcu 
trga za registracijo MTF ali OTF, se 
priglasi organu ESMA. ESMA pripravi 
seznam vseh MTF in OTF v Uniji. Seznam 
vsebuje informacije o storitvah, ki jih 
opravlja posamezen MTF ali OTF, in 
vključuje unikatno identifikacijsko kodo 
vsakega MTF in OTF, ki se uporablja v 
poročilih v skladu s členom 23 ter 
členoma 5 in 9 Uredbe št. …/… [MiFIR]. 
Register se redno posodablja. ESMA ta 
seznam objavi na svojem spletnem mestu 
in ga posodablja.

8. Države članice od investicijskih podjetij 
in upravljavcev trga, ki upravljajo MTF 
zahtevajo, da pristojnemu organu 
predložijo podroben opis delovanja MTF, 
vključno z morebitno pripadajočo 
infrastrukturo, ki je del njihove ponudbe 
storitev in/ali povezave do investicijskih 
podjetij, podjetij, ki trgujejo, 
organiziranih trgov, MTF ali 
sistematičnih internalizatorjev ter/ali 
preusmeritev. Države članice od 
investicijskih podjetij in upravljavcev trga, 
ki upravljajo MTF, zahtevajo, da 
pristojnemu organu predložijo podroben 
opis dogovorov, ki se uporabljajo za 
spoštovanje zahtev iz členov 3 do 10 
Uredbe (EU) št…/… [MiFIR]. Vsako 
dovoljenje, izdano investicijskemu podjetju 
ali upravljavcu trga za registracijo MTF, se 
priglasi organu ESMA. ESMA pripravi 
seznam vseh MTF v Uniji. Seznam vsebuje 
informacije o storitvah, ki jih opravlja 
posamezen MTF, med drugim tudi vse 
finančne instrumente, ki jim je dovoljeno 
trgovati na teh platformah, in vključuje 
unikatno identifikacijsko kodo vsakega 
MTF, ki se uporablja v poročilih v skladu s 
členom 23 ter členoma 5 in 9 Uredbe 
št. …/… [MiFIR]. Register se redno 
posodablja. ESMA ta seznam objavi na 
svojem spletnem mestu in ga posodablja.

Or. en

Obrazložitev

Dogovori o preusmeritvi naročil, ki jih običajno uporabljajo investicijska podjetja in mesta 
trgovanja, lahko pripeljejo do velikih tveganj. Zanje bi morale veljati ustrezne zahteve glede 
razkritja. Poleg tega bi morala mesta trgovanja regulatorjem predložiti podroben opis tega, 
kako izpolnjujejo zahteve glede preglednosti pred trgovanjem iz MiFIR.
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Predlog spremembe 627
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice od investicijskih podjetij 
in upravljavcev trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, zahtevajo, da pristojnemu organu 
predložijo podroben opis delovanja MTF 
ali OTF. Vsako dovoljenje, izdano 
investicijskemu podjetju ali upravljavcu 
trga za registracijo MTF ali OTF, se 
priglasi organu ESMA. ESMA pripravi 
seznam vseh MTF in OTF v Uniji. Seznam 
vsebuje informacije o storitvah, ki jih 
opravlja posamezen MTF ali OTF, in 
vključuje unikatno identifikacijsko kodo 
vsakega MTF in OTF, ki se uporablja v 
poročilih v skladu s členom 23 ter 
členoma 5 in 9 Uredbe št. …/… [MiFIR]. 
Register se redno posodablja. ESMA ta 
seznam objavi na svojem spletnem mestu 
in ga posodablja.

8. Države članice od investicijskih podjetij 
in upravljavcev trga, ki upravljajo MTF, 
zahtevajo, da pristojnemu organu 
predložijo podroben opis delovanja MTF. 
Vsako dovoljenje, izdano investicijskemu 
podjetju ali upravljavcu trga za registracijo 
MTF, se priglasi organu ESMA. ESMA 
pripravi seznam vseh MTF v Uniji. 
Seznam vsebuje informacije o storitvah, ki 
jih opravlja posamezen MTF, in vključuje 
unikatno identifikacijsko kodo vsakega 
MTF, ki se uporablja v poročilih v skladu s 
členom 23 ter členoma 5 in 9 Uredbe 
št. …/… [MiFIR]. Register se redno 
posodablja. ESMA ta seznam objavi na 
svojem spletnem mestu in ga posodablja.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 628
Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 8a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Države članice od investicijskih 
podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF, zahtevajo, da pristojnemu organu 
in ESMA predložijo seznam svojih članov 
in/ali uporabnikov.

Or. en

Obrazložitev

Konkurenco, ki jo je uspešno ustvarila MiFID 1, skoraj izključno poganja vstop v izvršilno 
poslovanje, ki so ga sponzorirali uporabniki. skoraj tretjina preglednega trgovanja z 
lastniškimi instrumenti se odvija na mestih, ki jih nadzirajo uporabniki. Vendar pa je treba 
obravnavati navzkrižja interesov, ki izhajajo iz kombinacije statusa lastnika, upravljavca in 
uporabnika organiziranega mesta trgovanja, ki lahko vplivajo na zaščito vlagatelja, splošno 
učinkovitost procesa oblikovanja cen in nadzora trga.

Predlog spremembe 629
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 9a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9a. ESMA pripravi osnutek izvedbenih
tehničnih standardov, s katerimi določi, v 
kolikšni meri za storitve sestavljenih 
poslov (kot določa člen 2 Uredbe (EU) 
št..... ....[MiFIR]) velja člen 18(1)-18(3) in 
člen 20(3). 
ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.
Komisiji se v skladu s členom 15 Uredbe 
(EU) št. 1095/2010 dodeli pooblastilo za 
sprejetje izvedbenih tehničnih standardov.
___________________
*UL vstaviti datum: …

Or. en
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Obrazložitev

Storitve sestavljenih poslov je treba ločevati tudi od zagotavljanja tradicionalnih izvršilnih 
dejavnosti trgovanja. Zahteve, povezane z npr. najboljšo izvedbo, pravili mesta trgovanja, 
dostopa do OTF ali prekinitvijo trgovanja, za to vrsto storitev ne veljajo in zanjo niso 
primerne. Če bi ta pravila uveljavljali za sestavljene posle, bi izvedba slednjih utegnila 
postati nemogoča. Zato bi moral organ ESMA v pojasnilo pripraviti izvedbene tehnične 
standarde.

Predlog spremembe 630
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 18a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18a
Trgovanje

Države članice zahtevajo, da se vsi posli v 
okviru finančnih instrumentov izvajajo na 
organiziranih trgih, MTF, sistematičnih 
internalizatorjih ali OTC.

Or. en

Predlog spremembe 631
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice od investicijskih podjetij 
in upravljavcev trga, ki upravljajo MTF, 
zahtevajo, da poleg izpolnjevanja zahtev iz 
členov 16 in 18 vzpostavijo nediskrecijska 
pravila za izvrševanje naročil v sistemu.

1. Države članice od investicijskih podjetij 
in upravljavcev trga, ki upravljajo MTF, 
zahtevajo, da poleg izpolnjevanja zahtev iz 
členov 16 in 18 vzpostavijo in izvajajo
nediskrecijska pravila za izvrševanje 
naročil v sistemu.

Or. en
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Obrazložitev

Poštena in urejena večstranska mesta trgovanj morajo naročila udeležencev izvrševati 
nediskrecijsko. To bi morali zahtevati od MTF.

Predlog spremembe 632
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zahtevajo, da morajo biti 
pravila iz člena 18(4), ki urejajo dostop do 
MTF, skladna s pogoji iz člena 55(3).

2. Države članice zahtevajo, da morajo biti 
pravila iz člena 18(3), ki urejajo dostop do 
MTF, skladna s pogoji iz člena 55.

Or. en

Obrazložitev

Razlogov za milejšo obravnavo MTF v primerjavi z organiziranimi trgi ni.

Predlog spremembe 633
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da pravila, ki 
urejajo dostop, zagotavljajo, da bo MTF 
ostal učinkovit večstranski sistem, ki 
združuje številne nakupne in prodajne 
interese tretjih držav v zvezi s finančnimi 
interesi.

Or. en

Obrazložitev

Pravila, ki urejajo dostop, niso zasnovana tako, da bi prišlo do tega, da bi imel MTF le enega 
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od zelo omejenega števila udeležencev.

Predlog spremembe 634
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od investicijskih podjetij 
ali upravljavcev trga, ki upravljajo MTF, 
zahtevajo, da imajo vzpostavljene ureditve 
za jasno prepoznavanje in obvladovanje 
potencialnih škodljivih posledic, ki jih ima 
za delovanje MTF ali za njegove 
udeležence kakršno koli nasprotje 
interesov med interesi MTF, njegovih 
lastnikov ali upravljavca ter dobrim 
delovanjem MTF.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek je primeren tako za MTF kot za OTF in ga je zato treba ponovno vključiti v člen 
18.

Predlog spremembe 635
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od investicijskih podjetij 
ali upravljavcev trga, ki upravljajo MTF, 
zahtevajo, da imajo vzpostavljene ureditve 
za jasno prepoznavanje in obvladovanje 
potencialnih škodljivih posledic, ki jih ima 
za delovanje MTF ali za njegove 
udeležence kakršno koli nasprotje 

3. Države članice od investicijskih podjetij 
ali upravljavcev trga, ki upravljajo MTF, 
zahtevajo, da imajo vzpostavljene ureditve 
za jasno prepoznavanje in obvladovanje 
potencialnih škodljivih posledic, ki jih ima 
za delovanje MTF ali za njegove 
udeležence kakršno koli nasprotje 
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interesov med interesi MTF, njegovih 
lastnikov ali upravljavca ter dobrim 
delovanjem MTF.

interesov med interesi MTF, njegovih 
lastnikov ali upravljavca ter dobrim 
delovanjem MTF, da bi izpolnjevali pogoje 
iz členov 48, 49 in 50.

Or. en

Obrazložitev

Ni razlogov, da bi na tem področju imeli različna pravila za MTF in organizirane trge. 

Predlog spremembe 636
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice od MTF zahtevajo, da 
imajo vzpostavljene učinkovite sisteme, 
postopke in ureditve za izpolnjevanje 
pogojev iz člena 51.

4. Države članice od MTF zahtevajo, da 
izpolnjujejo pogoje iz členov 51 in 51a in 
da imajo v ta namen vzpostavljene 
učinkovite sisteme, postopke in ureditve.

Or. en

Predlog spremembe 637
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice od MTF zahtevajo, da 
imajo vzpostavljene učinkovite sisteme, 
postopke in ureditve za izpolnjevanje 
pogojev iz člena 51.

4. Države članice od MTF zahtevajo, da 
imajo vzpostavljene učinkovite sisteme, 
postopke in ureditve za izpolnjevanje 
pogojev iz člena 51 ali drugih postopkov 
in dogovorov, povezanih z modelom 
trgovanja MTF.

Or. en
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Obrazložitev

MTF, ki delujejo na trgih s stalnim donosom in trgih izvedenih finančnih instrumentov, ne 
bodo mogli izpolnjevati zahtev predloga Komisije glede člena 51, ki je namenjen trgovanju z 
velikim obsegom, saj trgujejo precej manj pogosto.

Predlog spremembe 638
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice zahtevajo, da ima 
vsaka trgovalna platforma vsaj štiri 
dejansko dejavne člane ali uporabnike, 
pri čemer lahko vsak sodeluje z vsemi 
ostalimi pri oblikovanju cen v sistemu.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili večstranski značaj mesta trgovanja, kar pomeni, da vsi sodelujoči lahko 
medsebojno sodelujejo, se je treba nujno izogniti zanki enega samega subjekta kot nasprotne 
stranke za celotno trgovanje na platformi. Zato je treba uveljaviti pravilo vsaj 4 dejavnih 
udeležencev.

Predlog spremembe 639
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. ESMA pripravi osnutek regulativnih 
tehničnih standardov, s katerimi določi 
merila za merjenje učinkovitosti 
večstranskega sistema.
ESMA ta osnutek regulativnih tehničnih 
standardov posreduje Komisiji do […]*. 
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Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s postopkom iz členov 10 do 14 
Uredbe (EU) št. 1095/2010.
______________
*UL vstaviti datum: …

Or. en

Predlog spremembe 640
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 19a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19a
Posebne zahteve za zunajborzno trgovanje
Države članice od investicijskih podjetij 
zahtevajo, naj ne izvršujejo naročil za 
zunajborzno trgovanje strank v okviru 
finančnih instrumentov velikosti, ki ne 
dosegajo standardnih tržnih velikosti.
Države članice zahtevajo, da izvrševanje 
naročil strank na sistematični osnovi ne 
poteka v okviru zunajborznega 
poslovanja.

Or. en

Obrazložitev

Za zaščito namenov vlagateljev je treba jasno opredeliti, da se naročil strank v okviru 
finančnih instrumentov velikosti, ki ne dosegajo standardnih tržnih velikosti, ali ki se 
izvršujejo na sistematični osnovi, ne sme izvajati v okviru zunajborznega poslovanja.


