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Predlog spremembe 945
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 42 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podjetje iz tretje države, ki namerava 
pridobiti dovoljenje za opravljanje 
investicijskih storitev ali poslov skupaj s 
pomožnimi storitvami na ozemlju te države 
članice, predloži pristojnemu organu te 
države članice naslednje:

Investicijsko podjetje ali upravljavec trga
iz tretje države, ki namerava pridobiti 
dovoljenje za opravljanje investicijskih 
storitev ali poslov skupaj s pomožnimi 
storitvami ali storitve mesta trgovanja na 
ozemlju te države članice, predloži 
pristojnemu organu te države članice 
naslednje:

Or. en

Predlog spremembe 946
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 42 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podjetje iz tretje države, ki namerava 
pridobiti dovoljenje za opravljanje 
investicijskih storitev ali poslov skupaj s 
pomožnimi storitvami na ozemlju te države 
članice, predloži pristojnemu organu te 
države članice naslednje:

Podjetje iz tretje države, ki namerava 
pridobiti dovoljenje za namene člena 41 za 
zagotavljanje ali opravljanje investicijskih 
storitev in/ali poslov skupaj s pomožnimi 
storitvami prek podružnice s sedežem na 
ozemlju te države članice, predloži 
pristojnemu organu te države članice 
naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Podružnice podjetij iz tretjih držav bi morale imeti možnost upravljanja MTF in OTF, če 
spoštujejo enaka pravila, kot veljajo za podjetja iz EU.



PE489.466v01-00 4/155 AM\901766SL.doc

SL

Predlog spremembe 947
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 42 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) informacije o začetnem kapitalu, s 
katerim lahko podružnica prosto 
razpolaga.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Podružnice podjetij iz tretjih držav bi morale imeti možnost upravljanja MTF in OTF, če 
spoštujejo enaka pravila, kot veljajo za podjetja iz EU.

Predlog spremembe 948
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 43 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ države članice, v kateri 
namerava podjetje iz tretje države 
ustanoviti podružnico, izda dovoljenje šele, 
ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

Pristojni organ države članice, v kateri 
namerava podjetje iz tretje države 
ustanoviti podružnico oziroma je to že 
storilo, izda dovoljenje za namene iz člena 
41 šele, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

Or. en

Obrazložitev

Podružnice podjetij iz tretjih držav bi morale imeti možnost upravljanja MTF in OTF, če 
spoštujejo enaka pravila, kot veljajo za podjetja iz EU.
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Predlog spremembe 949
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 43 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pristojni organ se prepriča, da so 
izpolnjeni pogoji iz člena 41;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. en

Predlog spremembe 950
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 43 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pristojni organ se prepriča, da bo 
podružnica podjetja iz tretje države lahko 
izpolnjevala določbe iz odstavka 3.

(b) pristojni organ se prepriča, da bo 
podružnica podjetja iz tretje države lahko 
izpolnjevala določbe iz odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Podružnice podjetij iz tretjih držav bi morale imeti možnost upravljanja MTF in OTF, če 
spoštujejo enaka pravila, kot veljajo za podjetja iz EU.

Predlog spremembe 951
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 43 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pristojni organ se prepriča, da bo 
podružnica podjetja iz tretje države lahko 

(b) pristojni organ se prepriča, da bo
podružnica podjetja iz tretje države lahko 
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izpolnjevala določbe iz odstavka 3. izpolnjevala določbe iz odstavka 2.

Or. en

Predlog spremembe 952
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 43 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podružnica podjetja iz tretje države, ki ima 
dovoljenje v skladu z odstavkom 1, 
izpolnjuje obveznosti iz členov 16, 17, 23, 
24, 25, 27, 28(1) in 30 te Direktive ter 
členov 13 do 23 Uredbe (EU) št. …/… 
[MiFIR] in ukrepov, sprejetih v skladu s 
navedenimi akti, ter je predmet nadzora 
pristojnega organa v državi članici, v kateri 
je bilo dovoljenje izdano.

Podružnica podjetja iz tretje države, ki ima 
dovoljenje v skladu z odstavkom 1, 
izpolnjuje obveznosti iz členov 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 24, 25, 27, 28 in 30 te Direktive 
ter členov 3 do 23 Uredbe (EU) št. …/… 
[MiFIR] in ukrepov, sprejetih v skladu s 
navedenimi akti, ter je predmet nadzora 
pristojnega organa v državi članici, v kateri 
je bilo dovoljenje izdano.

Or. en

Obrazložitev

Podružnice podjetij iz tretjih držav bi morale imeti možnost upravljanja MTF in OTF, če 
spoštujejo enaka pravila, kot veljajo za podjetja iz EU.

Predlog spremembe 953
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 43 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice ne smejo naložiti nobenih 
dodatnih zahtev glede organizacije in 
poslovanja podružnice v zvezi z zadevami 
iz te direktive.

Države članice ne smejo naložiti nobenih 
dodatnih zahtev glede organizacije in 
poslovanja podružnice v zvezi z zadevami 
iz te direktive ali Uredbe (EU) št. …/… 
[MiFIR].
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Or. en

Obrazložitev

Podružnice podjetij iz tretjih držav bi morale imeti možnost upravljanja MTF in OTF, če 
spoštujejo enaka pravila, kot veljajo za podjetja iz EU.

Predlog spremembe 954
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 44 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opravljanje storitev v drugih državah 
članicah

Opravljanje storitev in poslov v drugih 
državah članicah

Or. en

Predlog spremembe 955
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 44 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podjetje iz tretje države, ki ima dovoljenje 
v skladu s členom 43, lahko opravlja 
storitve in posle, zajete v dovoljenje, v 
drugih državah članicah Unije, ne da bi za 
to moralo ustanoviti nove podružnice. V ta 
namen pristojnemu organu države članice, 
v kateri je ustanovljena podružnica, sporoči 
naslednje informacije:

Podjetje iz tretje države, ki ima dovoljenje 
v skladu s členom 43, lahko zagotavlja ali
opravlja storitve in posle, zajete v 
dovoljenje, v drugih državah članicah 
Unije, ne da bi za to moralo ustanoviti 
nove podružnice. V ta namen pristojnemu 
organu države članice, v kateri je 
ustanovljena podružnica, sporoči naslednje 
informacije:

Or. en
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Predlog spremembe 956
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice registrirajo podjetja, ki 
imajo dovoljenje v skladu s členom 41. 
Register je javno dostopen in vsebuje 
informacije o storitvah ali poslih, za katere 
imajo podjetja iz tretje države dovoljenje.
Register se redno posodablja. Organ 
ESMA se obvesti o vsakem izdanem 
dovoljenju.

Države članice registrirajo podjetja, ki 
imajo dovoljenje v skladu s členom 43. 
Register je javno dostopen in vsebuje 
informacije o storitvah ali poslih, za katere 
imajo podjetja iz tretje države dovoljenje.
Register se redno posodablja. Organ 
ESMA se obvesti o vsakem izdanem 
dovoljenju.

Or. en

Predlog spremembe 957
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA pripravi seznam vseh podjetij iz 
tretjih držav, ki imajo dovoljenje za 
opravljanje storitev in poslov v Uniji.
Seznam vsebuje informacije o storitvah ali 
poslih, za katere je podjetje iz tretje države 
pridobilo dovoljenje, in se redno 
posodablja. ESMA objavi seznam na svoji 
spletni strani in ga posodablja.

ESMA pripravi seznam vseh podjetij iz 
tretjih držav, ki imajo dovoljenje za 
opravljanje storitev in poslov v Uniji v 
skladu s členom 43. Seznam vsebuje 
informacije o storitvah ali poslih, za katere 
je podjetje iz tretje države pridobilo 
dovoljenje, in se redno posodablja. ESMA 
objavi seznam na svoji spletni strani in ga 
posodablja.

Or. en

Predlog spremembe 958
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
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Predlog direktive
Člen 46 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odvzem dovoljenja Opravljanje storitev in poslov brez 
potnega lista

Or. en

Obrazložitev

Ta določba državam članicam omogoča, da še naprej izdajajo dovoljenja podružnicam 
podjetij iz tretjih držav, ki ne želijo pridobiti potnega lista, na enaki podlagi, kot jo trenutno 
nudita direktiva o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (BCD) in 
direktiva MiFID. Predlagano besedilo temelji na členu 42 direktive o upraviteljih 
alternativnih investicijskih skladov (AIFMD) in členu 38(1) direktive BCD.

Predlog spremembe 959
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 46a
Opravljanje storitev in poslov v državah 
članicah s strani podružnic podjetij iz 

tretjih držav brez potnega lista
1. Države članice lahko ne glede na 
določbe oddelka 1 in 2 tega poglavja 
podjetjem iz tretjih držav izdajo dovoljenje 
za opravljanje investicijskih storitev in 
poslov skupaj s pomožnimi dejavnostmi 
na njihovem ozemlju prek podružnice, 
ustanovljene na njihovem ozemlju, če 
upoštevajo vsaj pogoj, da ne bodo 
uporabljale določb, ki omogočajo 
ugodnejšo obravnavo teh podružnic v 
primerjavi s podružnicami investicijskih 
podjetij s sedežem v Uniji. Države članice 
zlasti zagotovijo, da podružnica podjetja iz 
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tretje države izpolnjuje obveznosti iz člena 
43(2).
2. Za namene tega člena lahko države 
članice za podjetja iz tretjih držav uvedejo 
strožja pravila za zagotavljanje ali 
opravljanje investicijskih storitev in/ali 
poslov ali pomožnih dejavnosti na 
njihovem ozemlju.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba državam članicam omogoča, da še naprej izdajajo dovoljenja podružnicam 
podjetij iz tretjih držav, ki ne želijo pridobiti potnega lista, na enaki podlagi, kot jo trenutno 
nudita direktiva o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (BCD) in 
direktiva MiFID. Predlagano besedilo temelji na členu 42 direktive o upraviteljih 
alternativnih investicijskih skladov (AIFMD) in členu 38(1) direktive BCD.

Predlog spremembe 960
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 46a
Opravljanje storitev in poslov brez 

potnega lista
1. Države članice lahko podjetjem iz 
tretjih držav še naprej izdajajo dovoljenja 
za opravljanje investicijskih storitev na 
njihovem ozemlju prek podružnic.
2. Podjetja, ki pridobijo dovoljenje v 
skladu z odstavkom 1, niso upravičena do 
potnega lista EU, če se poleg tega ne 
registrirajo pri organu ESMA.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalne ureditve bi se morale nadaljevati na podoben način, kot je to predvideno v 
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postopku iz direktive AIFMD, in sicer: podjetja, ki so pridobila dovoljenja na ta način, niso 
upravičena do potnega lista EU.

Predlog spremembe 961
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 46 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 46b
Opravljanje čezmejnih storitev v državah 
članicah s strani podjetij iz tretjih držav 

brez potnega lista
Brez poseganja v določbe oddelkov 1 in 2 
tega poglavja ter naslova VIII Uredbe 
(EU) št. …/… [MiFIR] lahko države 
članice podjetjem iz tretjih držav dovolijo, 
da na njihovem ozemlju opravljajo 
investicijske storitve in posle skupaj s 
pomožnimi dejavnostmi tudi na načine, ki 
ne zahtevajo poslovanja prek podružnice, 
ustanovljene na njihovem ozemlju, ali 
prek podružnice v drugi državi članici, ki 
je pridobila dovoljenje v skladu s členom 
43, pod pogoji, ki jih lahko v ta namen 
določijo.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba državam članicam omogoča, da še naprej uporabljajo lastne nacionalne ureditve, 
v okviru katerih podjetjem iz tretjih držav dovolijo opravljanje čezmejnih storitev za osebe na 
njihovem ozemlju (z ali brez dejanskega dovoljenja). Določbe iz direktive BCD, direktive o 
investicijskih storitvah (ISD) ali direktive MiFID ne vsebujejo omejitev glede obravnave 
podjetij iz tretjih držav.

Predlog spremembe 962
Kay Swinburne, Ashley Fox
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Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi zahtevajo, da imajo vsi
člani uprave katerega koli upravljavca trga 
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. Člani uprave katerega koli upravljavca 
trga imajo vedno zadosten ugled, ustrezno 
znanje, spretnosti in izkušnje ter 
opravljanju svojih nalog namenijo dovolj 
časa. Član uprave institucije, ki namerava 
imeti položaj v upravah večjega števila 
institucij istočasno, upošteva individualne 
okoliščine ter naravo, obseg in zapletenost 
dejavnosti institucije. Člani uprave 
institucij, ki so pomembne zaradi svoje 
velikosti, notranje organiziranosti ter 
narave, obsega in zapletenosti svojih 
dejavnosti, ne smejo istočasno opravljati 
več kot ene od naslednjih kombinacij, 
razen če lahko to utemeljijo zadevnemu 
pristojnemu organu:

Or. en

Obrazložitev

Na področju korporativnega upravljanja je bistvenega pomena, da v direktivo MiFID 
uvedemo enake zahteve kot v direktivo o kapitalskih zahtevah (CRD IV). Ti predlogi 
sprememb so zato povsem enaki tistim, ki jih je na predlog direktive CRD IV vložila skupina 
ECR.

Predlog spremembe 963
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi zahtevajo, da imajo vsi 
člani uprave katerega koli upravljavca trga 
vedno zadosten ugled, ustrezno znanje, 
spretnosti in izkušnje ter da opravljanju 
svojih nalog namenijo dovolj časa. Države 
članice zagotovijo, da člani uprave 

Pristojni organi zahtevajo, da imajo vsi 
člani uprave katerega koli upravljavca trga 
vedno zadosten ugled, ustrezno znanje, 
spretnosti in izkušnje ter da opravljanju 
svojih nalog namenijo dovolj časa. Člani 
uprave v subjektih javnega interesa 
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izpolnjujejo zlasti naslednje zahteve: izpolnjujejo zlasti naslednje zahteve:

Or. en

Obrazložitev

Količinske omejitve bodo privedle do resnih težav pri zaposlovanju usposobljenih in dovolj 
izkušenih oseb. V manjših državah lahko pri izpolnjevanju zahtev glede sestave uprave, ki jih 
predvideva ta predlog, zato pride do stvarnih težav. Direktorske funkcije v, na primer, 
stanovanjskih zadrugah ali družbah z omejeno odgovornostjo se ne bi smele upoštevati kot 
direktorske funkcije v tem členu. Zato je treba v besedilo dodati „subjekte javnega interesa“.

Predlog spremembe 964
Kay Swinburne, Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) namenijo dovolj časa za opravljanje 
svojih funkcij. Istočasno ne opravljajo več 
kot ene od naslednjih kombinacij nalog:

(a) Istočasno ne opravljajo več kot ene od 
naslednjih kombinacij nalog:

Or. en

Obrazložitev

Na področju korporativnega upravljanja je bistvenega pomena, da v direktivo MiFID 
uvedemo enake zahteve kot v direktivo o kapitalskih zahtevah (CRD IV). Ti predlogi 
sprememb so zato povsem enaki tistim, ki jih je na predlog direktive CRD IV vložila skupina 
ECR.

Predlog spremembe 965
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 48 – 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;
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Or. en

Obrazložitev

V zvezi s številom direktorskih funkcij, ki jih ima lahko član uprave istočasno, je treba 
upoštevati individualne okoliščine ter naravo, obseg in zapletenost dejavnosti institucije. 
Preveč omejujoče besedilo te določbe bi lahko povzročilo težave na manjših trgih, zlasti za 
manjše institucije.

Predlog spremembe 966
Kay Swinburne, Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 48 – 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

Na področju korporativnega upravljanja je bistvenega pomena, da v direktivo MiFID 
uvedemo enake zahteve kot v direktivo o kapitalskih zahtevah (CRD IV). Ti predlogi 
sprememb so zato povsem enaki tistim, ki jih je na predlog direktive CRD IV vložila skupina 
ECR.

Predlog spremembe 967
Kay Swinburne, Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 48 – 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.

Direktorske funkcije v upravah institucij:

(i) ki so članice iste skupine, ali 
(ii) ki so članice iste institucionalne 
jamstvene sheme, če so izpolnjeni pogoji 
iz člena 108(7), ali 
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(iii) v podjetjih (vključno z nefinančnimi 
institucijami), v katerih imajo institucije 
kvalificirani delež, se obravnavajo kot ena 
direktorska funkcija.

Or. en

Obrazložitev

Na področju korporativnega upravljanja je bistvenega pomena, da v direktivo MiFID 
uvedemo enake zahteve kot v direktivo o kapitalskih zahtevah (CRD IV). Ti predlogi 
sprememb so zato povsem enaki tistim, ki jih je na predlog direktive CRD IV vložila skupina 
ECR.

Predlog spremembe 968
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 48 – 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 ki so 
udeležena v kapitalu istega industrijskega 
holdinga,
se obravnava kot ena direktorska funkcija.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da ta izjema ne velja le za konsolidirane skupine, ampak 
tudi za skupine podjetij znotraj istih industrijskih holdingov. S tem zagotavljamo, da tovrstni 
poslovni model dolgoročnih industrijskih lastnikov ne bo ogrožen zaradi omejevanja 
direktorskih funkcij. Poslovni model industrijskih holdingov dolgoročnim lastnikom je 
dolgoročno aktivno lastništvo z zastopanostjo v upravi podjetja, ki je njihova dolgoročna 
naložba.
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Predlog spremembe 969
Kay Swinburne, Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 1 – točka a – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi lahko članu uprave 
upravljavca trga 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 poslov investicijskega 
podjetja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Na področju korporativnega upravljanja je bistvenega pomena, da v direktivo MiFID 
uvedemo enake zahteve kot v direktivo o kapitalskih zahtevah (CRD IV). Ti predlogi 
sprememb so zato povsem enaki tistim, ki jih je na predlog direktive CRD IV vložila skupina 
ECR.

Predlog spremembe 970
Kay Swinburne, Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od upravljavcev trga 
zahtevajo, da pri izboru članov uprave kot 
eno od meril upoštevajo raznolikost 
članov. Upravljavci trga glede na velikost 
svoje uprave vzpostavijo politiko 
spodbujanja raznolikosti glede spola, 
izobrazbe, strokovnih izkušenj in 
geografske raznolikosti.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Na področju korporativnega upravljanja je bistvenega pomena, da v direktivo MiFID 
uvedemo enake zahteve kot v direktivo o kapitalskih zahtevah (CRD IV). Ti predlogi 
sprememb so zato povsem enaki tistim, ki jih je na predlog direktive CRD IV vložila skupina 
ECR.

Predlog spremembe 971
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od upravljavcev trga
zahtevajo, da pri izboru članov uprave kot 
eno od meril upoštevajo raznolikost 
članov. Upravljavci trga glede na velikost 
svoje uprave vzpostavijo politiko 
spodbujanja raznolikosti glede spola, 
izobrazbe, strokovnih izkušenj in 
geografske raznolikosti.

3. Države članice od investicijskih podjetij 
in njihovih odborov za imenovanja
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, 
starosti, izobrazbe, strokovnih izkušenj in 
geografske raznolikosti ter sprejmejo 
konkretne ukrepe za bolj uravnoteženo 
zastopanost v upravah. Tovrstni konkretni 
ukrepi lahko, na primer, vključujejo 
usposabljanje komisij za imenovanja, 
oblikovanje seznamov usposobljenih 
kandidatov in uvedbo postopka 
imenovanj, v katerem sodeluje najmanj en 
kandidat in ena kandidatka.

Or. en

Obrazložitev

Raznolikost v upravah zagotavlja večji nabor sposobnosti in širše pristope. Če se zaposlujejo 
zgolj moški ali zgolj ženske, to privede do manjše možnosti izbire med kandidati in do 
tveganja, da bi spregledali morebitne odlične kandidate. V postopku za izbiro žensk obstaja 
sistemska napaka. Banke bi morali ravno tako spodbujati k izvajanju srednjeročnih načrtov 
za napredovanje žensk na vplivne položaje, da bi povečali njihovo število na teh položajih.
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Predlog spremembe 972
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice od upravljavcev trga 
zahtevajo, da pri izboru članov uprave kot 
eno od meril upoštevajo raznolikost 
članov. Upravljavci trga glede na velikost 
svoje uprave vzpostavijo politiko 
spodbujanja raznolikosti glede spola, 
izobrazbe, strokovnih izkušenj in 
geografske raznolikosti.

3. Države članice od upravljavcev trga 
zahtevajo, da pri izboru članov uprave kot 
eno od meril upoštevajo raznolikost 
članov. Upravljavci trga glede na velikost 
svoje uprave vzpostavijo politiko 
spodbujanja raznolikosti glede spola, 
starosti, izobrazbe, strokovnih izkušenj in 
geografske raznolikosti. Zastopanost 
zaposlenih v upravi, s čimer pridobimo 
bistvena mnenja in dejansko znanje glede 
notranjega delovanja upravljavca, je treba 
ravno tako obravnavati kot dober način za 
povečanje raznolikosti.

Or. en

Predlog spremembe 973
Kay Swinburne, Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA pripravi osnutke regulativnih 
standardov za natančnejšo opredelitev:

črtano

(a) pojma zadostnega časa, ki ga mora 
član uprave nameniti opravljanju svojih 
funkcij glede na individualne okoliščine, 
naravo, obseg in zapletenost poslov 
upravljavca trga, ki jih morajo pristojni 
organi upoštevati pri odobritvi članu 
uprave institucije, da hkrati opravlja več 
direktorskih funkcij, kot je dovoljeno, v 
skladu z odstavkom 1(a);
(b) pojma ustreznega kolektivnega znanja, 
spretnosti in izkušenj uprave v skladu z 
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odstavkom 1(b);
(c) pojmov odkritosti, poštenosti in 
neodvisnega mišljenja člana 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.
ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2014].
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.

Or. en

Obrazložitev

Na področju korporativnega upravljanja je bistvenega pomena, da v direktivo MiFID 
uvedemo enake zahteve kot v direktivo o kapitalskih zahtevah (CRD IV). Ti predlogi 
sprememb so zato povsem enaki tistim, ki jih je na predlog direktive CRD IV vložila skupina 
ECR.

Predlog spremembe 974
Olle Ludvigsson

Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7 a. Ta člen ne posega v določbe, ki v 
nacionalni zakonodaji ali v praksi urejajo 
zastopanost zaposlenih v upravah podjetij.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da določbe te direktive ne bodo oslabile ali omejevale nacionalnih pravil 



PE489.466v01-00 20/155 AM\901766SL.doc

SL

glede zastopanosti zaposlenih. 

Predlog spremembe 975
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 49 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve glede oseb, ki imajo pomemben 
vpliv na vodenje organiziranega trga

Zahteve glede oseb, ki imajo pomemben 
vpliv na vodenje organiziranega trga, MTF 
ali OTF

Or. en

Predlog spremembe 976
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 49 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da so osebe, ki 
imajo priložnost neposredno ali posredno 
pomembno vplivati na vodenje 
organiziranega trga, primerne.

1. Države članice zahtevajo, da so osebe, ki 
imajo priložnost neposredno ali posredno 
pomembno vplivati na vodenje 
organiziranega trga, MTF ali OTF,
primerne.

Or. en

Predlog spremembe 977
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 49 – odstavek 2 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice od upravljavca 
organiziranega trga zahtevajo:

2. Države članice od upravljavca 
organiziranega trga, MTF ali OTF,
zahtevajo:

Or. en

Predlog spremembe 978
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 49 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) da pristojnemu organu posreduje 
informacije v zvezi z lastništvom 
organiziranega trga in/ali upravljavca trga, 
zlasti o istovetnosti in obsegu udeležbe 
katerih koli oseb, ki lahko pomembno 
vplivajo na vodenje, in da te informacije 
objavi;

(a) da pristojnemu organu posreduje 
informacije v zvezi z lastništvom 
organiziranega trga in/ali upravljavca trga 
MTF ali OTF, zlasti o istovetnosti in 
obsegu udeležbe vseh oseb, ki lahko 
pomembno vplivajo na vodenje, in da te 
informacije objavi;

Or. en

Predlog spremembe 979
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 49 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Države članice zahtevajo, da člani 
trga ali pomembni udeleženci na trgu 
nimajo možnosti neposredno ali posredno 
pomembno vplivati na vodenje 
organiziranega trga ali MTF.

Or. en
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Predlog spremembe 980
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 49 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 b. Države članice zahtevajo, da člani 
trga in pomembni udeleženci na 
organiziranem trgu ali v MTF nimajo 
neposredno ali posredno v lasti več kot 5-
odstotnega deleža tega organiziranega 
trga ali MTF.

Or. en

Predlog spremembe 981
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 49 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 c. Države članice od organiziranega 
trga, MTF ali OTF zahtevajo javno 
razkritje vseh delničarjev, katerih lastniški 
delež v tem organiziranem trgu ali MTF 
ali OTF presega 5 %.

Or. en

Predlog spremembe 982
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 49 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ zavrne odobritev 
sprememb glede večinske udeležbe v 
organiziranem trgu in/ali upravljavcu trga, 
če obstajajo objektivni in dokazljivi razlogi 
za prepričanje, da predstavljajo nevarnost 
za varno in skrbno vodenje organiziranega 
trga.

3. Pristojni organ zavrne odobritev 
sprememb glede večinske udeležbe v 
organiziranem trgu in/ali upravljavcu trga, 
če obstajajo objektivni in dokazljivi razlogi 
za prepričanje, da predstavljajo nevarnost 
za varno in skrbno vodenje organiziranega 
trga ali MTF oziroma da bi povzročile 
znatna nasprotja interesov.

Or. en

Predlog spremembe 983
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 50 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice od organiziranega trga 
zahtevajo:

Države članice od organiziranega trga ali 
MTF zahtevajo:

Or. en

Predlog spremembe 984
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 50 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) da ima vzpostavljeno ureditev za jasno 
prepoznavanje in obvladovanje 
potencialnih škodljivih posledic, ki jih ima 
za delovanje organiziranega trga ali za 
njegove udeležence morebitno nasprotje 
interesov med interesi organiziranega trga, 
njegovimi lastniki ali njegovim 

(a) da ima vzpostavljeno ureditev za jasno 
prepoznavanje in obvladovanje 
potencialnih škodljivih posledic, ki jih ima 
za delovanje organiziranega trga ali MTF
ali za njegove udeležence morebitno 
nasprotje interesov med interesi 
organiziranega trga ali MTF, njegovimi 
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upravljavcem in varnim delovanjem 
organiziranega trga, zlasti če se za tako 
nasprotje interesov izkaže, da bi lahko 
škodljivo vplivalo na opravljanje funkcij, 
ki jih pristojni organ prenese na 
organizirani trg;

lastniki ali njegovim upravljavcem in 
varnim delovanjem organiziranega trga ali 
MTF, zlasti če se za tako nasprotje 
interesov izkaže, da bi lahko škodljivo 
vplivalo na opravljanje funkcij, ki jih 
pristojni organ prenese na organizirani trg 
ali MTF;

Or. en

Predlog spremembe 985
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 50 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d a) da ima pregledna pravila, temelječa 
na objektivnih merilih, za urejanje 
kategorij tokov naročil, ki lahko bodisi 
veljajo za uporabnike sistema bodisi lahko 
ti vplivajo nanje;

Or. en

Obrazložitev

Ta člen uveljavlja uvodno izjavo 12 v zvezi z organiziranimi trgi, ki vlagateljem omogoča 
večjo izbiro glede vrste nasprotne stranke, s katero želijo sodelovati.

Predlog spremembe 986
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da ima 
organizirani trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da so njegovi sistemi 

1. Države članice zahtevajo, da ima 
organizirani trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve, zasnovane 
za zagotovitev, da so njegovi sistemi 
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trgovanja odporni, imajo ustrezno 
zmogljivost za obravnavo velikih količin 
naročil in sporočil ter lahko zagotovijo 
urejeno trgovanje v težavnih časih na trgu, 
so v celoti preizkušeni za zagotovitev, da 
so takšni pogoji izpolnjeni in zanje veljajo 
učinkovite ureditve neprekinjenega 
poslovanja, da se zagotovi neprekinjenost 
storitev, če pride do nepredvidene okvare 
sistemov trgovanja.

trgovanja odporni, imajo ustrezno 
zmogljivost za obravnavo velikih količin 
naročil in sporočil ter lahko zagotovijo 
urejeno trgovanje v težavnih časih na trgu, 
so v celoti preizkušeni za zagotovitev, da 
so ti pogoji izpolnjeni celo v obdobjih 
izjemne nestanovitnosti trgov in zanje 
veljajo učinkovite ureditve neprekinjenega 
poslovanja, da se zagotovi neprekinjenost 
storitev, če pride do nepredvidene okvare 
sistemov trgovanja.

Or. en

Obrazložitev

Preizkušanje sistemov mest trgovanja bi se moralo razširiti na obdobja izjemne 
nestanovitnosti trgov, kot v primeru borznega zloma 6. maja 2010 v ZDA (Flash Crash).

Predlog spremembe 987
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da so njegovi sistemi 
trgovanja odporni, imajo ustrezno 
zmogljivost za obravnavo velikih količin 
naročil in sporočil ter lahko zagotovijo 
urejeno trgovanje v težavnih časih na trgu, 
so v celoti preizkušeni za zagotovitev, da 
so takšni pogoji izpolnjeni in zanje veljajo 
učinkovite ureditve neprekinjenega 
poslovanja, da se zagotovi neprekinjenost 
storitev, če pride do nepredvidene okvare 
sistemov trgovanja.

1. Države članice zahtevajo, da ima 
organizirani trg ali MTF vzpostavljene 
učinkovite sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da so njegovi sistemi 
trgovanja odporni, imajo ustrezno 
zmogljivost za obravnavo velikih količin 
naročil in sporočil ter lahko zagotovijo 
urejeno trgovanje v težavnih časih na trgu, 
so v celoti preizkušeni za zagotovitev, da 
so ti pogoji izpolnjeni in zanje veljajo 
učinkovite ureditve neprekinjenega 
poslovanja, da se zagotovi neprekinjenost 
storitev, če pride do nepredvidene okvare 
sistemov trgovanja.
(Ta predlog spremembe velja za ves člen 
51; če bo sprejet, bodo v njem potrebne 
ustrezne prilagoditve.)
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Or. en

Obrazložitev

Te določbe bi se morale uporabljati za organizirane trge in za MTF, da bi trgi postali bolj 
varni in da bi se izognili morebitnim pravnim vrzelim.

Predlog spremembe 988
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da so njegovi sistemi 
trgovanja odporni, imajo ustrezno 
zmogljivost za obravnavo velikih količin 
naročil in sporočil ter lahko zagotovijo 
urejeno trgovanje v težavnih časih na trgu, 
so v celoti preizkušeni za zagotovitev, da 
so takšni pogoji izpolnjeni in zanje veljajo 
učinkovite ureditve neprekinjenega 
poslovanja, da se zagotovi neprekinjenost 
storitev, če pride do nepredvidene okvare 
sistemov trgovanja.

1. Države članice zahtevajo, da imajo 
mesta trgovanja vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da so njegovi sistemi 
trgovanja odporni, imajo ustrezno 
zmogljivost za obravnavo velikih količin 
naročil in sporočil ter lahko zagotovijo 
urejeno trgovanje v težavnih časih na trgu, 
so v celoti preizkušeni za zagotovitev, da 
so ti pogoji izpolnjeni in zanje veljajo 
učinkovite ureditve neprekinjenega 
poslovanja, da se zagotovi neprekinjenost 
storitev, če pride do nepredvidene okvare 
sistemov trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 989
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Države članice od organiziranega 
trga zahtevajo, da ima vzpostavljene 
režime za vzdrževanje trga in da 
zagotavlja, da v teh režimih sodeluje 
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zadostno število investicijskih podjetij, ki 
objavljajo zavezujoče ponudbe po 
konkurenčnih cenah, kar temu trgu 
omogoča redno in stalno likvidnost v 
najnižjem deležu neprekinjenih ur 
trgovanja, pri čemer se upoštevajo 
prevladujoči tržni pogoji, pravila in 
predpisi, razen če te zahteve ne ustrezajo 
naravi in obsegu trgovanja na tem 
organiziranem trgu. Države članice od 
organiziranega trga zahtevajo, da sklene 
zavezujoč pisni dogovor med 
organiziranim trgom in investicijskim 
podjetjem glede obveznosti, ki izhajajo iz 
sodelovanja v tovrstnem em režimu, ki 
vključujejo med drugim zagotavljanje 
likvidnosti. Organizirani trg je odgovoren 
za zagotavljanje, da investicijsko podjetje 
spoštuje zahteve tovrstnih zavezujočih 
pisnih dogovorov. Organizirani trg obvesti 
svoj pristojni organ o vsebini 
zavezujočega pisnega dogovora in mu 
potrdi, da spoštuje zahteve iz tega 
odstavka.
Organ ESMA oblikuje smernice glede 
tega, katera investicijska podjetja so 
obvezana k sklepanju zavezujočih pisnih 
dogovorov iz tega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba obravnavati skupaj s predlogi Corien Wortmann-Kool k členu 
17(3) in členu 51(7).

Predlog spremembe 990
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Države članice zahtevajo, da 
organizirani trgi zagotavljajo, da je 
mogoče sporočila, ki jih izvori 
visokofrekvenčnega in drugega 
avtomatiziranega trgovanja pošiljajo v 
njihove sisteme trgovanja, jasno opredeliti 
kot taka.

Or. en

Obrazložitev

Naročila, preklici ali spremembe, ki izhajajo iz avtomatiziranih strategij, je treba v sporočilih 
jasno označiti. To je predpogoj za izvajanje zahtevanega spremljanja.

Predlog spremembe 991
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Države članice zahtevajo, da ima 
vsako mesto trgovanja vzpostavljene 
učinkovite sisteme, postopke in ureditve, s 
katerimi zagotavlja, da so vsa naročila, ki 
jih v sistem vnese član ali udeleženec, 
veljavna najmanj 1 sekundo.

Or. en

Predlog spremembe 992
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zahtevajo, da ima 
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organizirani trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve, s katerimi 
zagotavlja, da so vsa naročila, ki jih v 
sistem vnese član ali udeleženec, veljavna 
najmanj 5 sekund. V tem 5-sekundnem 
obdobju se za isti produkt ne smeta vnesti 
več kot dve nalogi.

Or. de

Obrazložitev

Trenutna praksa nima pomembnega vpliva na likvidnost, po drugi strani pa pomeni znatno 
tveganje špekulacije.

Predlog spremembe 993
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 b. Države članice zahtevajo, da ima 
organizirani trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve, s katerimi 
zagotavlja, da imajo vsa naročila, ki jih v 
sistem vnese član ali udeleženec, dobo 
veljavnosti, ki znaša najmanj 1 sekundo.

Or. en

Obrazložitev

Naročila, katerih doba veljavnosti je krajša od 1 sekunde, ne prispevajo k likvidnosti in 
koristijo zgolj visokofrekvenčnim trgovcem.

Predlog spremembe 994
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 1 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 c. Države članice od organiziranega 
trga, MTF in OTF zahtevajo, da 
vzpostavijo učinkovite sisteme, postopke in 
ureditve, s katerimi zagotovijo, da zamik 
izvršitve traja najmanj 100 milisekund.

Or. en

Predlog spremembe 995
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 d. Države članice od mest trgovanja 
zahtevajo, da vzpostavijo učinkovite 
sisteme, s katerimi zagotovijo, da 
strategije visokofrekvenčnega trgovanja v 
katerem koli časovnem obdobju ne 
predstavljajo več kot 20 % naročil v knjigi 
naročil.

Or. en

Predlog spremembe 996
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za zavrnitev 
naročil, ki presegajo vnaprej določen prag 
glede obsega in cene ali ki so očitno 

2. Države članice zahtevajo, da ima 
organizirani trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za zavrnitev 
naročil, ki presegajo vnaprej določen prag 
glede obsega in cene ali ki so očitno 
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napačna, ter da lahko začasno ustavi 
trgovanje, če pride do precejšnjega 
nihanja cen finančnega instrumenta na tem 
trgu ali povezanih trgih v kratkoročnem 
obdobju, ter da lahko v izrednih primerih 
prekliče, spremeni ali popravi kateri koli 
posel.

napačna, ter da lahko začasno ustavi 
trgovanje, če pride oziroma bi verjetno 
prišlo do izvršitve, ki povzroči ali bi 
povzročila precejšnje nihanje cen 
finančnega instrumenta na tem trgu, ter da 
lahko v izrednih primerih prekliče kateri 
koli posel, ki izhaja iz tega. Države članice 
zahtevajo, da organizirani trg zagotovi, da 
so vsi parametri za ustavitev trgovanja 
umerjeni tako, da upoštevajo likvidnost 
različnih razredov in podrazredov sredstev 
kot tudi naravo modela trga in tipe 
uporabnikov ter da so zadostni za 
preprečitev hudih motenj trgovanja. 
Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi pristojnemu organu poročajo o 
parametrih za ustavitev trgovanja in o 
vseh bistvenih spremembah teh 
parametrov, ta pa pridobljena poročila 
posreduje organu ESMA.

Or. en

Obrazložitev

Organizirani trgi in MTF morajo imeti le možnost preklica posameznih poslov; pravne in 
tržne posledice, povezane s spreminjanjem ali popravljanjem poslov, so zapletene in lahko 
privedejo do nastanka obveznosti ter vprašanj, ki jih ni mogoče rešiti na enostaven način. 
Nekateri sistemi za prekinitev trgovanja se sprožijo pred dejansko izvršitvijo; besedilo na 1. 
stopnji bi moralo to omogočiti.

Predlog spremembe 997
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za zavrnitev 
naročil, ki presegajo vnaprej določen prag 
glede obsega in cene ali ki so očitno 
napačna, ter da lahko začasno ustavi 

2. Države članice zahtevajo, da ima mesto 
trgovanja ali katera koli ureditev 
trgovanja vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za zavrnitev 
naročil, ki presegajo vnaprej določen prag 
glede obsega in cene ali ki so očitno 
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trgovanje, če pride do precejšnjega nihanja 
cen finančnega instrumenta na tem trgu ali 
povezanih trgih v kratkoročnem obdobju, 
ter da lahko v izrednih primerih prekliče, 
spremeni ali popravi kateri koli posel.

napačna, ter da lahko začasno ustavi 
trgovanje, če pride do precejšnjega nihanja 
cen finančnega instrumenta na tem trgu ali 
povezanih trgih v kratkoročnem obdobju v 
primerjavi s ceno tega finančnega 
instrumenta ob odprtju trga na mestu 
trgovanja z najvišjim prometom tega 
finančnega instrumenta, ter da lahko 
prekliče, spremeni ali popravi kateri koli 
posel. Ti sistemi povzročijo istočasno 
zaustavitev trgovanja na vseh mestih 
trgovanja, ki trgujejo z istimi finančnimi 
instrumenti, če pride v kratkem obdobju
do precejšnjega nihanja cen finančnega 
instrumenta na tem trgu ali na povezanih 
trgih. V primeru pomembnih razlik v 
cenah se vsa naročila, izvršena po tem, ko 
je mesto trgovanja z najvišjim prometom 
za ta finančni instrument zaustavilo 
trgovanje, prekličejo.
Države članice od mesta trgovanja 
zahtevajo, da zagotovi, da so parametri za 
zaustavitev trgovanja skladni s pogoji iz 
točke (b) odstavka 7.
ESMA objavi parametre na svojem 
spletnem mestu.

Or. en

Obrazložitev

Preglednost sistemov prekinitve trgovanja je pomembna. Zato je nujno, da so ti sistemi 
skladni po vsej Uniji.

Predlog spremembe 998
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za zavrnitev 

2. Države članice zahtevajo, da ima 
organizirani trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za zavrnitev 
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naročil, ki presegajo vnaprej določen prag 
glede obsega in cene ali ki so očitno 
napačna, ter da lahko začasno ustavi 
trgovanje, če pride do precejšnjega nihanja 
cen finančnega instrumenta na tem trgu ali 
povezanih trgih v kratkoročnem obdobju,
ter da lahko v izrednih primerih prekliče, 
spremeni ali popravi kateri koli posel.

naročil, ki presegajo vnaprej določen prag 
glede obsega in cene ali ki so očitno 
napačna, ter da lahko začasno ustavi 
trgovanje, če pride do precejšnjega nihanja 
cen finančnega instrumenta na tem trgu ali 
povezanih trgih, če ga upravljavec 
povezanega trga obvesti o tem nihanju.

Or. en

Obrazložitev

Zaustavitve trgovanja je treba uskladiti med vsemi mesti trgovanja, vendar je s tehnološkega 
vidika lažje izvedljivo usklajevanje teh ukrepov, kot če bi jih skušali s pomočjo popolnega 
poenotenja avtomatizirati. Glede na to, da so nekatere prekinitve ali nihanja cen značilna za 
posamezno mesto trgovanja, zaustavitev trgovanja na vsem trgu ne bi bila utemeljena.

Predlog spremembe 999
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Države članice zahtevajo, da ima 
organizirani trg ali MTF vzpostavljene 
učinkovite sisteme, postopke in ureditve, s 
katerimi zagotavlja, da so vsa naročila, ki 
jih v sistem vnese član ali udeleženec, 
veljavna za obdobje najmanj 500 
milisekund, med katerim naročila ni 
mogoče preklicati ali spremeniti.

Or. en

Predlog spremembe 1000
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Države članice zahtevajo, da 
organizirani trg omogoča začasno 
ustavitev trgovanja, če pride do 
precejšnjega nihanja cen finančnega 
instrumenta na tem trgu ali povezanih 
trgih v kratkoročnem obdobju, ter v 
izrednih primerih preklic, spremembo ali 
popravek katerega koli posla. Države 
članice zahtevajo, da organizirani trg 
zagotovi, da so vsi parametri za ustavitev 
trgovanja umerjeni tako, da upoštevajo 
likvidnost različnih razredov in 
podrazredov sredstev ter da so zadostni za 
preprečitev hudih motenj trgovanja. 
Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi pristojnemu organu poročajo o 
parametrih za ustavitev trgovanja in o 
vsakršnih bistvenih spremembah teh 
parametrov, ta pa pridobljena poročila 
posreduje organu ESMA. ESMA objavi 
parametre na svojem spletnem mestu. 
Države članice zahtevajo, da v primeru ko 
organizirani trg, ki je z vidika likvidnosti 
[za ta instrument] bistvenega pomena, 
zaustavi trgovanje v kateri koli državi 
članici, trgovanje zaustavijo tudi ostala 
mesta trgovanja, na katerih se trguje s 
tem instrumentom, dokler se trgovanje na 
prvotnem trgu ne nadaljuje.

Or. en

Predlog spremembe 1001
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Države članice od organiziranih trgov 
zahtevajo, da vsa ostala zadevna mesta 
trgovanja obveščajo o nastanku katere od 
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okoliščin iz odstavka 2, da bi oblikovali 
usklajen odziv vsega trga.

Or. en

Obrazložitev

Sistemov prekinitve trgovanja na ravni EU zaenkrat verjetno še ni mogoče poenotiti, vendar 
bi morala mesta trgovanja uskladiti svoje odzive na izjemne tržne pogoje, da bi po potrebi 
sledila enemu samemu pristopu.

Predlog spremembe 1002
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da sistemi za algoritemsko 
trgovanje ne morejo povzročiti neurejenih 
pogojev za trgovanje na trgu ali prispevati 
k njihovemu nastanku, vključno s sistemi
za omejitev deleža neizvršenih naročil v 
poslih, ki jih lahko član ali udeleženec 
vnese v sistem, da lahko upočasni tok 
naročil, če obstaja nevarnost, da se doseže 
maksimalna zmogljivost sistema, ter omeji 
minimalen korak kotacije, ki je dovoljen na 
trgu.

3. Države članice zahtevajo, da ima 
organizirani trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
obvladovanje neurejenih pogojev za 
trgovanje na trgu. ESMA pripravi 
regulativne tehnične standarde, v katerih 
opredeli merila, ki jih ti sistemi, postopki 
in ureditve upoštevajo in ki lahko 
vključujejo sisteme za omejitev deleža 
neizvršenih naročil v poslih, ki jih lahko 
član ali udeleženec vnese v sistem, da 
lahko upočasni tok naročil, če obstaja 
nevarnost, da se doseže maksimalna 
zmogljivost sistema, ter omeji minimalen 
korak kotacije, ki je dovoljen na trgu. 
vključno s sistemi za omejitev deleža 
neizvršenih naročil v poslih, ki jih lahko 
član ali udeleženec vnese v sistem, da 
lahko upočasni tok naročil, če obstaja 
nevarnost, da se doseže maksimalna 
zmogljivost sistema, ter omeji minimalen 
korak kotacije, ki je dovoljen na trgu.

Or. en
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Obrazložitev

Mesta trgovanja lahko sicer obvladujejo morebitne motnje v trgovanju, vendar ne morejo 
zagotavljati, da sistemi algoritemskega trgovanja tovrstnih motenj ne bodo povzročali. Organ 
ESMA bi moral podrobneje določiti, kaj naj bi sestavljalo te sisteme in postopke.

Predlog spremembe 1003
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da sistemi za algoritemsko 
trgovanje ne morejo povzročiti neurejenih 
pogojev za trgovanje na trgu ali prispevati 
k njihovemu nastanku, vključno s sistemi 
za omejitev deleža neizvršenih naročil v 
poslih, ki jih lahko član ali udeleženec 
vnese v sistem, da lahko upočasni tok 
naročil, če obstaja nevarnost, da se doseže 
maksimalna zmogljivost sistema, ter omeji 
minimalen korak kotacije, ki je dovoljen na 
trgu.

3. Države članice zahtevajo, da ima 
organizirani trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve, da se 
omogoči identifikacija naročil, ki sledijo 
strategiji algoritemskega trgovanja ali 
visokofrekvenčnega trgovanja, ter da
nadalje zagotovi, da sistemi za 
algoritemsko ali visokofrekvenčno
trgovanje ne morejo povzročiti neurejenih 
pogojev za trgovanje na trgu ali prispevati 
k njihovemu nastanku, vključno s sistemi 
za omejitev deleža neizvršenih naročil v 
poslih, ki jih lahko član ali udeleženec 
vnese v sistem, da lahko upočasni tok 
naročil, če obstaja nevarnost, da se doseže 
maksimalna zmogljivost sistema, ter omeji 
minimalen korak kotacije, ki je dovoljen na 
trgu.

Or. en

Predlog spremembe 1004
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da sistemi za algoritemsko 
trgovanje ne morejo povzročiti neurejenih 
pogojev za trgovanje na trgu ali prispevati 
k njihovemu nastanku, vključno s sistemi
za omejitev deleža neizvršenih naročil v 
poslih, ki jih lahko član ali udeleženec 
vnese v sistem, da lahko upočasni tok 
naročil, če obstaja nevarnost, da se doseže 
maksimalna zmogljivost sistema, ter omeji 
minimalen korak kotacije, ki je dovoljen na 
trgu.

3. Države članice zahtevajo, da ima mesto 
trgovanja vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da sistemi za algoritemsko 
trgovanje ne morejo povzročiti neurejenih 
pogojev za trgovanje na trgu ali prispevati 
k njihovemu nastanku. Države članice od 
mesta trgovanja zahtevajo, da ima 
vzpostavljene sisteme

(a) za omejitev deleža neizvršenih naročil 
v poslih, ki jih lahko član ali udeleženec 
vnese v sistem, na 50 proti 1,
(b) da lahko upočasni tok naročil, če 
obstaja nevarnost, da se doseže 
maksimalna zmogljivost sistema, ter

(c) da lahko omeji minimalen korak 
kotacije, ki je dovoljen na trgu, tako da je 
en korak blizu povprečnemu razponu za 
ta finančni instrument.

Or. en

Predlog spremembe 1005
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da sistemi za algoritemsko 
trgovanje ne morejo povzročiti neurejenih 
pogojev za trgovanje na trgu ali prispevati 
k njihovemu nastanku, vključno s sistemi 

3. Države članice zahtevajo, da ima 
organizirani trg ali MTF vzpostavljene 
učinkovite sisteme, postopke in ureditve, 
da se omogoči identifikacija naročil, ki 
sledijo strategiji algoritemskega 
trgovanja, ali naročil, ki sledijo strategiji 
visokofrekvenčnega trgovanja, pri 
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za omejitev deleža neizvršenih naročil v 
poslih, ki jih lahko član ali udeleženec 
vnese v sistem, da lahko upočasni tok 
naročil, če obstaja nevarnost, da se doseže 
maksimalna zmogljivost sistema, ter omeji 
minimalen korak kotacije, ki je dovoljen na 
trgu.

posredovanje takšnega naročila in da se 
zagotovi, da sistemi za algoritemsko ali 
visokofrekvečno trgovanje ne morejo 
povzročiti neurejenih pogojev za trgovanje 
na trgu ali prispevati k njihovemu 
nastanku, vključno s sistemi za omejitev 
deleža neizvršenih naročil v poslih, ki jih 
lahko član ali udeleženec vnese v sistem, 
da lahko upočasni tok naročil, če obstaja 
nevarnost, da se doseže maksimalna 
zmogljivost sistema, ter omeji minimalen 
korak kotacije, ki je dovoljen na trgu.
Države članice organiziranemu trgu ali 
MTF prepovedo, da bi ta svojim članom 
omogočil zagotavljanje neposrednega 
elektronskega dostopa.

Or. en

Obrazložitev

There is currently a lack of official, centralised evidence on HFT. It is vital for regulators to 
be able to identify orders placed by HFT to build an improved understanding of their trading 
patterns and impact on markets. Algorithmic trading should be identified separately, to avoid 
confusion between the two.The practice of Direct Electronic Access (DEA) poses a number of 
problems related to proper control and risk management, as identified by IOSCO in their 
report of October 2011. Additionally, it contributes to damaging the regulatory transparency 
of trading activity, as the firm paying the trading venue member to obtain DEA will trade 
using the venue member’s ID. Any market participant granted direct access to a trading 
venue should become a member of such trading venue, complying with all the relevant rules.

Predlog spremembe 1006
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da sistemi za algoritemsko 
trgovanje ne morejo povzročiti neurejenih 
pogojev za trgovanje na trgu ali prispevati 
k njihovemu nastanku, vključno s sistemi 

3. Države članice zahtevajo, da ima 
organizirani trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da sistemi za algoritemsko 
trgovanje ne morejo povzročiti neurejenih 
pogojev za trgovanje na trgu ali prispevati 
k njihovemu nastanku, vključno s sistemi 
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za omejitev deleža neizvršenih naročil v 
poslih, ki jih lahko član ali udeleženec 
vnese v sistem, da lahko upočasni tok 
naročil, če obstaja nevarnost, da se doseže 
maksimalna zmogljivost sistema, ter omeji
minimalen korak kotacije, ki je dovoljen na 
trgu.

za omejitev deleža neizvršenih naročil v 
poslih, ki jih lahko član ali udeleženec 
vnese v sistem, da lahko upočasni tok 
naročil, če obstaja nevarnost, da se doseže 
maksimalna zmogljivost sistema, ter 
uveljavi minimalen korak kotacije, ki je 
dovoljen na trgu, na katerem kotira ta 
finančni instrument. Države članice 
organiziranemu trgu prepovedo, da bi ta 
svojim članom zagotavljal „gol“ ali 
„nekontroliran“ dostop.

Or. en

Obrazložitev

Vsako investicijsko podjetje, ki zagotavlja dostop, ne glede na to, ali gre za neposreden 
elektronski ali sponzorirani dostop, mora pred trgovanjem vzpostaviti ustrezen nadzor in 
organizacijske zahteve za zagotavljanje integritete trgov in njihovega učinkovitega delovanja.

Predlog spremembe 1007
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da sistemi za algoritemsko 
trgovanje ne morejo povzročiti neurejenih 
pogojev za trgovanje na trgu ali prispevati 
k njihovemu nastanku, vključno s sistemi 
za omejitev deleža neizvršenih naročil v 
poslih, ki jih lahko član ali udeleženec 
vnese v sistem, da lahko upočasni tok 
naročil, če obstaja nevarnost, da se doseže 
maksimalna zmogljivost sistema, ter omeji 
minimalen korak kotacije, ki je dovoljen na 
trgu.

3. Države članice zahtevajo, da ima 
organizirani trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da sistemi za algoritemsko ali 
visokofrekvenčno trgovanje ne morejo 
povzročiti neurejenih pogojev za trgovanje 
na trgu ali prispevati k njihovemu 
nastanku, vključno z ureditvami v obliki
pristojbin za trgovanje, da bi spodbudili 
nižje razmerje med sporočili sistema in 
izvršenimi posli, ki jih lahko član ali 
udeleženec vnese v sistem, da lahko 
upočasni tok naročil, če obstaja nevarnost, 
da se doseže maksimalna zmogljivost 
sistema, ter omeji minimalen korak 
kotacije, ki je dovoljen na trgu.

Or. en
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Obrazložitev

Obstajajo različni načini, s katerimi lahko strukture stroškov preprečujejo pretirano 
preklicevanje naročil, npr. dodatni stroški nad določenim pragom ali deležem, ali stroški na 
posamezno sporočilo, s čimer se zagotovi zaračunavanje stroškov tako za naročila in preklice 
kot tudi za posle. Glede na to da trenutno potekajo številni poskusi, se pretirano omejevanje 
strukture ne zdi ustrezno.

Predlog spremembe 1008
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da sistemi za algoritemsko 
trgovanje ne morejo povzročiti neurejenih 
pogojev za trgovanje na trgu ali prispevati 
k njihovemu nastanku, vključno s sistemi 
za omejitev deleža neizvršenih naročil v 
poslih, ki jih lahko član ali udeleženec 
vnese v sistem, da lahko upočasni tok 
naročil, če obstaja nevarnost, da se doseže 
maksimalna zmogljivost sistema, ter omeji 
minimalen korak kotacije, ki je dovoljen na 
trgu.

3. Države članice zahtevajo, da ima 
organizirani trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve, da se 
omogoči identifikacija naročil, ki sledijo 
strategiji algoritemskega trgovanja, ali 
naročil, ki sledijo strategiji 
visokofrekvenčnega trgovanja, pri 
posredovanju takšnega naročila in da se 
zagotovi, da sistemi za algoritemsko ali 
visokofrekvečno trgovanje ne morejo 
povzročiti neurejenih pogojev za trgovanje 
na trgu ali prispevati k njihovemu 
nastanku, vključno s sistemi za omejitev 
deleža neizvršenih naročil v poslih, ki jih 
lahko član ali udeleženec vnese v sistem, 
da lahko upočasni tok naročil, če obstaja 
nevarnost, da se doseže maksimalna 
zmogljivost sistema, ter omeji minimalen 
korak kotacije, ki je dovoljen na trgu.

Or. en

Predlog spremembe 1009
Robert Goebbels

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 3 – pododstavki 1 a, 1 b in 1 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ ESMA pripravi regulativne 
tehnične standarde za opredelitev oblike 
identifikacije iz odstavka 3, da bi omogočil 
usklajenost med organiziranimi trgi, v 
MTF in državah članicah ter zagotovil 
smiselno konsolidacijo podatkov na 
evropski ravni.
ESMA predloži Komisiji te osnutke 
regulativnih tehničnih standardov do 
[…]*.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz drugega pododstavka 
v skladu s postopkom iz členov od 10 do 
14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.
______________
*UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 1010
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Države članice zagotovijo, da mesto 
trgovanja vzpostavi postopke za izdajo 
dovoljenja za obdelavo zahtevkov za 
priključitev novih ali spremenjenih 
sistemov avtomatiziranega trgovanja na 
sisteme trga.
Ti postopki vključujejo preizkušanje iz 
odstavka [3b].
Mesto trgovanja na podlagi teh postopkov 
predloži pisno potrditev ali zavrnitev 
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zahtevka z natančno obrazložitvijo 
razlogov.

Or. en

Obrazložitev

Vzpostaviti je treba formalen postopek za odobritev/zavrnitev zahtevka za priključitev sistema 
avtomatiziranega trgovanja na sisteme organiziranega trga, v skladu s katerim je za sprejetje 
dokončne odločitve odgovoren upravljavec trga.

Predlog spremembe 1011
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Organ ESMA pripravi zavezujoče 
tehnične standarde za opredelitev oblike 
identifikacije iz odstavka 3, da bi omogočil 
usklajenost med organiziranimi trgi in 
državami članica ter zagotovil smiselno 
konsolidacijo podatkov na evropski ravni.

Or. en

Predlog spremembe 1012
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 b. Države članice zahtevajo, da mesto 
trgovanja vzpostavi stroge in obvezne 
postopke za preizkušanje ustreznosti in 
testna okolja, v katerih se vrednotijo 
algoritmi avtomatiziranega trgovanja. 
Podrobnosti postopkov za preizkušanje so 
na voljo investicijskim podjetjem, ki 
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nameravajo uporabljati tovrstne
algoritme, ali drugim strankam, ki jih 
nameravajo razviti. Postopki za 
preizkušanje vključujejo preverjanje 
izvorne kode in podrobne opise zasnove 
posameznega algoritma. Testna okolja 
vključujejo realistične tokove naročil, ki 
temeljijo na preteklih podatkih o trgih, na 
katerih so vladale izjemne razmere, in 
trgih, ki jih te razmere niso prizadele, pa 
tudi simulacije, ki temeljijo na 
reprezentativnih preteklih podatkih in na 
testih izjemnih situacij, ki jih oblikujejo 
strokovnjaki.
Postopki za preizkušanje in testna okolja 
se redno posodabljajo v skladu s 
spreminjajočimi se tržnimi praksami in 
tehnološkim razvojem.

Or. en

Obrazložitev

Ker bi napake v delovanju programske opreme lahko povzročile znatno škodo za kritično 
tržno infrastrukturo, mora biti ta podvržena sistematičnemu in strogemu preizkušanju tako na 
podlagi „običajnih“ razmer in preteklih podatkov kot tudi na podlagi izjemnih razmer in v 
prihodnost usmerjenih scenarijev, ki lahko vplivajo na tokove naročil. Ustrezno je, da so za 
tovrstno preizkušanje odgovorna mesta trgovanja, saj imajo podatke ter znanje in izkušnje 
glede sistema trgovanja.

Predlog spremembe 1013
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg, ki dovoljuje neposreden 
elektronski dostop, vzpostavljene 
učinkovite sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da je članom ali udeležencem 
dovoljeno opravljanje takšnih storitev le, 
če so investicijsko podjetje z dovoljenjem 
za poslovanje v skladu s to direktivo, da 

Države članice zahtevajo, da ima 
organizirani trg, ki dovoljuje neposreden 
dostop do trga, vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da je članom ali udeležencem 
dovoljeno opravljanje takšnih storitev le, 
če so investicijsko podjetje z dovoljenjem 
za poslovanje v skladu s to direktivo, če se 
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določi in uporablja ustrezna merila glede 
primernosti oseb, ki se jim se lahko 
zagotavlja takšen dostop ter da član ali 
udeleženec ohrani odgovornost za naročila 
in trgovanje, ki se izvršijo z uporabo te 
storitve.

določijo in uporabljajo ustrezna merila 
glede primernosti oseb, ki se jim lahko 
zagotavlja takšen dostop, ter če član ali 
udeleženec ohrani odgovornost za naročila 
in trgovanje, ki se izvršijo z uporabo te 
storitve.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanja na neposreden elektronski dostop bi morali nadomestiti z izrazom „neposreden 
dostop do trga“, da bi zagotovili skladnost s tehničnimi smernicami organa ESMA, 
objavljenimi februarja 2012 z naslovom „Sistemi in nadzor v okolju avtomatiziranega 
trgovanja za tržne platforme, investicijska podjetja in pristojne organe“ (ESMA/2012/122 
(EN)).

Predlog spremembe 1014
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg, ki dovoljuje neposreden 
elektronski dostop, vzpostavljene 
učinkovite sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da je članom ali udeležencem 
dovoljeno opravljanje takšnih storitev le, 
če so investicijsko podjetje z dovoljenjem 
za poslovanje v skladu s to direktivo, da 
določi in uporablja ustrezna merila glede 
primernosti oseb, ki se jim se lahko 
zagotavlja takšen dostop ter da član ali 
udeleženec ohrani odgovornost za naročila 
in trgovanje, ki se izvršijo z uporabo te 
storitve.

Da bi ustrezno vzpostavile regulativne 
ureditve za neposreden elektronski dostop 
in gradile na obstoječih smernicah, ki jih 
objavi ESMA, države članice zahtevajo, da 
ima organizirani trg, ki dovoljuje 
neposreden elektronski dostop, 
vzpostavljene učinkovite sisteme, postopke 
in ureditve za zagotovitev, da je članom ali 
udeležencem dovoljeno opravljanje takšnih 
storitev le, če so investicijsko podjetje z 
dovoljenjem za poslovanje v skladu s to 
direktivo, če se določijo in uporabljajo
ustrezna merila glede primernosti oseb, ki 
se jim lahko zagotavlja takšen dostop, če
član ali udeleženec ohrani odgovornost za 
naročila in trgovanje, ki se izvršijo z 
uporabo te storitve, ter če se ne zagotavlja 
„gol“ ali „nekontroliran“ dostop brez 
ustreznega nadzora pred trgovanjem.
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Or. en

Obrazložitev

Dostop do mesta trgovanja je treba nuditi ob sočasnem zagotavljanju najvišje ravni 
učinkovitosti in celovitosti trga. Zato je treba nujno prepovedati vse oblike elektronskega 
dostopa do platforme, ki jo nudi investicijsko podjetje in ki ne zagotavlja ustrezne ravni 
odgovornosti za tiste, ki do te platforme dostopajo, tj. „gol“ ali „nekontroliran“ dostop.

Predlog spremembe 1015
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg, ki dovoljuje neposreden 
elektronski dostop, vzpostavljene 
učinkovite sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da je članom ali udeležencem 
dovoljeno opravljanje takšnih storitev le, 
če so investicijsko podjetje z dovoljenjem 
za poslovanje v skladu s to direktivo, da 
določi in uporablja ustrezna merila glede 
primernosti oseb, ki se jim se lahko 
zagotavlja takšen dostop ter da član ali 
udeleženec ohrani odgovornost za naročila 
in trgovanje, ki se izvršijo z uporabo te 
storitve.

Države članice zahtevajo, da organizirani 
trgi članom ali udeležencem preprečijo 
zagotavljanje sponzoriranega dostopa.
Države članice zahtevajo, da ima 
organizirani trg, ki dovoljuje neposreden 
dostop do trga, vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da je članom ali udeležencem 
dovoljeno opravljanje takšnih storitev le, 
če so investicijsko podjetje z dovoljenjem 
za poslovanje v skladu s to direktivo, če se 
določijo in uporabljajo ustrezna merila 
glede primernosti oseb, ki se jim lahko 
zagotavlja takšen dostop, ter če član ali 
udeleženec ohrani odgovornost za naročila 
in trgovanje, ki se izvršijo z uporabo te 
storitve.

Or. en

Predlog spremembe 1016
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 4 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg, ki dovoljuje neposreden 
elektronski dostop, vzpostavljene 
učinkovite sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da je članom ali udeležencem 
dovoljeno opravljanje takšnih storitev le, 
če so investicijsko podjetje z dovoljenjem 
za poslovanje v skladu s to direktivo, da 
določi in uporablja ustrezna merila glede 
primernosti oseb, ki se jim se lahko 
zagotavlja takšen dostop ter da član ali 
udeleženec ohrani odgovornost za naročila 
in trgovanje, ki se izvršijo z uporabo te 
storitve.

Države članice zahtevajo, da ima 
organizirani trg, ki dovoljuje dostop, 
vzpostavljene učinkovite sisteme, postopke 
in ureditve za zagotovitev, da je članom ali 
udeležencem dovoljeno opravljanje takšnih 
storitev le, če so investicijsko podjetje z 
dovoljenjem za poslovanje v skladu s to 
direktivo, če se določijo in uporabljajo
ustrezna merila glede primernosti oseb, ki 
se jim lahko zagotavlja takšen dostop, ter 
če član ali udeleženec ohrani odgovornost 
za naročila in trgovanje, ki se izvršijo z 
uporabo te storitve, ter če se preneha s 
prakso investicijskih podjetij, ki ponujajo 
„gol“ ali „nekontroliran“ dostop.

Or. en

Obrazložitev

Vsako investicijsko podjetje, ki zagotavlja dostop, ne glede na to, ali gre za neposreden 
elektronski ali sponzorirani dostop, mora pred trgovanjem vzpostaviti ustrezen nadzor in 
organizacijske zahteve za zagotavljanje integritete trgov in njihovega učinkovitega delovanja.

Predlog spremembe 1017
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg, ki dovoljuje neposreden 
elektronski dostop, vzpostavljene 
učinkovite sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da je članom ali udeležencem 
dovoljeno opravljanje takšnih storitev le, 
če so investicijsko podjetje z dovoljenjem 
za poslovanje v skladu s to direktivo, da 
določi in uporablja ustrezna merila glede 
primernosti oseb, ki se jim se lahko 
zagotavlja takšen dostop ter da član ali 

Države članice zahtevajo, da ima 
organizirani trg, ki dovoljuje neposreden 
dostop do trga, vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da je članom ali udeležencem 
dovoljeno opravljanje takšnih storitev le, 
če so investicijsko podjetje z dovoljenjem 
za poslovanje v skladu s to direktivo, če se 
določijo in uporabljajo ustrezna merila 
glede primernosti oseb, ki se jim lahko 
zagotavlja takšen dostop, ter če član ali 
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udeleženec ohrani odgovornost za naročila 
in trgovanje, ki se izvršijo z uporabo te 
storitve.

udeleženec ohrani odgovornost za naročila 
in trgovanje, ki se izvršijo z uporabo te 
storitve.

Or. en

Predlog spremembe 1018
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg, ki dovoljuje neposreden 
elektronski dostop, vzpostavljene 
učinkovite sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da je članom ali udeležencem 
dovoljeno opravljanje takšnih storitev le, 
če so investicijsko podjetje z dovoljenjem 
za poslovanje v skladu s to direktivo, da 
določi in uporablja ustrezna merila glede 
primernosti oseb, ki se jim se lahko 
zagotavlja takšen dostop ter da član ali 
udeleženec ohrani odgovornost za 
naročila in trgovanje, ki se izvršijo z 
uporabo te storitve.

Države članice zahtevajo, da mesta
trgovanja nikomur ne dovolijo 
neposrednega elektronskega dostopa.

Or. en

Predlog spremembe 1019
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo tudi, da 
organiziran trg določi ustrezne standarde v 
zvezi z nadzorom tveganja in pragovi za 
trgovanje prek takšnega dostopa ter lahko 

Države članice zahtevajo tudi, da 
organizirani trg določi ustrezne standarde 
v zvezi z nadzorom tveganja in pragovi za 
trgovanje prek takšnega dostopa ter lahko 
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razlikuje in po potrebi ustavi naročila ali 
trgovanje osebe, ki uporablja neposreden 
elektronski dostop ločeno od naročil ali 
trgovanja člana ali udeleženca.

razlikuje in po potrebi ustavi naročila ali 
trgovanje osebe, ki uporablja neposreden 
dostop do trga ločeno od naročil ali 
trgovanja člana ali udeleženca.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanja na neposreden elektronski dostop bi morali nadomestiti z izrazom „neposreden 
dostop do trga“, da bi zagotovili skladnost s tehničnimi smernicami organa ESMA, 
objavljenimi februarja 2012 z naslovom „Sistemi in nadzor v okolju avtomatiziranega 
trgovanja za tržne platforme, investicijska podjetja in pristojne organe“ (ESMA/2012/122 
(EN)).

Predlog spremembe 1020
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo tudi, da 
organiziran trg določi ustrezne standarde v 
zvezi z nadzorom tveganja in pragovi za 
trgovanje prek takšnega dostopa ter lahko 
razlikuje in po potrebi ustavi naročila ali 
trgovanje osebe, ki uporablja neposreden 
elektronski dostop ločeno od naročil ali 
trgovanja člana ali udeleženca.

Države članice zahtevajo tudi, da 
organizirani trg določi ustrezne standarde 
v zvezi z nadzorom tveganja in pragovi za 
trgovanje prek takšnega dostopa ter lahko 
razlikuje in po potrebi ustavi naročila ali 
trgovanje osebe, ki uporablja neposreden 
dostop do trga ločeno od naročil ali 
trgovanja člana ali udeleženca.

Or. en

Predlog spremembe 1021
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo tudi, da 
organiziran trg določi ustrezne standarde v 

Države članice zahtevajo tudi, da 
organizirani trg določi ustrezne standarde 
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zvezi z nadzorom tveganja in pragovi za 
trgovanje prek takšnega dostopa ter lahko 
razlikuje in po potrebi ustavi naročila ali 
trgovanje osebe, ki uporablja neposreden 
elektronski dostop ločeno od naročil ali 
trgovanja člana ali udeleženca.

v zvezi z nadzorom tveganja in pragovi za 
trgovanje prek takšnega dostopa.

Or. en

Predlog spremembe 1022
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Države članice od reguliranih trgov 
in MTF zahtevajo, da vzpostavijo pragove, 
s katerimi omejijo delež naročil, ki jih 
posreduje član trga, v primerjavi z vso
knjigo naročil.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba je namenjena preprečevanju situacij, v katerih bi en sam udeleženec na trgu v 
knjigo naročil posredoval preveliko število naročil, kar bi onemogočilo pošteno in učinkovito 
oblikovanje cen.

Predlog spremembe 1023
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Države članice zahtevajo, da vsako 
mesto trgovanja hrani naročila v knjigi 
naročil najmanj 24 ur.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi preprečili škodljiv vpliv visokofrekvenčnega trgovanja in zagotovili večjo preglednost, 
je treba zagotoviti, da bo vsako naročilo mogoče pregledati v obdobju najmanj 24 ur.

Predlog spremembe 1024
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zahtevajo, da organiziran
trg zagotavlja, da so njegova pravila o 
storitvah kolokacije in strukturi pristojbin 
pregledna, poštena in nediskriminatorna.

5. Države članice zahtevajo, da 
organizirani trg zagotavlja, da so njegova 
pravila o storitvah kolokacije in strukturi 
pristojbin pregledna, poštena in 
nediskriminatorna ter da ne ustvarjajo 
spodbud za preklic neobičajno visokega 
deleža naročil, kar prispeva k pogojem 
trgovanja, ki motijo delovanje trga, ali k 
zlorabi trga. Organizirani trg vzpostavi 
zlasti pristojbino za udeležence, ki imajo 
visok delež preklicanih naročil v 
primerjavi z izvršenimi naročili, pri čemer 
upošteva posebne pogoje, povezane s 
trgom ali produktom, tako da bo ta 
pristojbina odražala dodatno breme za 
zmogljivosti sistema. Organizirani trg 
lahko prilagodi svoje pristojbine za 
preklicana naročila, ki presegajo vnaprej 
določen delež.

Or. en

Obrazložitev

To besedilo se predlaga, da bi upoštevali trenutno stanje na trgu, kjer so številna mesta 
trgovanja že vzpostavila tovrstne pristojbine. Takšne strukture pristojbin se sicer lahko 
uvedejo za mesta trgovanja, vendar je treba nujno zagotoviti, da bodo lahko sama določila 
vrednost deleža za vsak instrument, s katerim se na tem mestu trguje. Te deleže je treba 
izračunati na podlagi likvidnosti, posebnosti trga in narave udeležencev na trgu.
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Predlog spremembe 1025
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. Države članice, pod vodstvom organa 
ESMA, zahtevajo, da organizirani trg 
zagotovi, da so njegove strukture 
pristojbin pregledne, poštene in 
nediskriminatorne ter da ne ustvarjajo 
spodbud za posredovanje, spreminjanje ali 
preklic naročil ali za izvrševanje poslov na 
način, ki prispeva k pogojem trgovanja, ki 
motijo delovanje trga, ali k zlorabi trga. 
Države članice, pod vodstvom organa 
ESMA, še zlasti zahtevajo, da organizirani 
trg naloži višjo pristojbino za 
posredovanje naročila, ki je naknadno 
preklicano, kot pa za izvršeno naročilo, in 
da naloži višjo pristojbino udeležencem, ki 
imajo visok delež preklicanih naročil v 
primerjavi z izvršenimi naročili, da bo ta 
odražala dodatno breme za zmogljivosti 
sistema. Države članice, pod vodstvom 
organa ESMA, organiziranemu trgu 
omogočijo, da svoje pristojbine za 
preklicana naročila prilagaja glede na 
dolžino obdobja, v katerem je naročilo 
veljalo.
Organ ESMA sprejme zavezujoče 
tehnične standarde za poenotenje 
strukture pristojbin v različnih državah 
članicah.

Or. en

Predlog spremembe 1026
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zahtevajo, da organiziran
trg zagotavlja, da so njegova pravila o 
storitvah kolokacije in strukturi pristojbin 
pregledna, poštena in nediskriminatorna.

5. Države članice zahtevajo, da 
organizirani trg ali MTF zagotavlja, da so 
njegova pravila o storitvah kolokacije in 
strukturi pristojbin pregledna, poštena in 
nediskriminatorna. Struktura pristojbin ne 
ustvarja spodbud za posredovanje naročil 
ali za izvrševanje poslov na način, ki 
prispeva k pogojem trgovanja, ki motijo 
delovanje trga, ali k zlorabi trga.
Da bi upoštevale dodatno breme za 
zmogljivosti sistema, države članice od 
organiziranega trga ali MTF še zlasti 
zahtevajo, da ta naloži višjo pristojbino 
udeležencem, ki imajo delež preklicanih 
naročil v izvršenih naročilih, ki presega 
razmerje 4:1.

Or. en

Predlog spremembe 1027
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zahtevajo, da organiziran
trg zagotavlja, da so njegova pravila o 
storitvah kolokacije in strukturi pristojbin 
pregledna, poštena in nediskriminatorna.

5. Države članice zahtevajo, da 
organizirani trg zagotavlja, da so njegova 
pravila o storitvah kolokacije in strukturi 
pristojbin pregledna, poštena in 
nediskriminatorna ter da ne ustvarjajo 
spodbud za posredovanje, spreminjanje ali 
preklic naročil ali za izvrševanje poslov na 
način, ki dejansko ali morebitno prispeva 
k pogojem trgovanja, ki motijo delovanje 
trga, ali k zlorabi trga, ali ki kako drugače 
škoduje najboljšim interesom večine 
udeležencev na tem trgu. Države članice 
od organiziranega trga še zlasti zahtevajo, 
da uvede najnižjo standardno pristojbino 
za vsa sporočila, ki stroške za 
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infrastrukturo v ustreznih deležih prenaša 
na stranke, ki to infrastrukturo 
uporabljajo.
Države članice zahtevajo, da je struktura 
pristojbin nediskriminatorna ne glede na 
to, ali je prvotni udeleženec nameraval 
dopolniti ali zmanjšati likvidnost trga. 
Države članice zahtevajo, da se vsaka 
struktura pristojbin, ki bi bila naklonjena 
strategijam visokofrekvenčnega trgovanja, 
prepove, in uvedejo dodatno pristojbino za 
udeležence, ki imajo visok delež 
preklicanih naročil v primerjavi z 
izvršenimi naročili, da bo ta odražala 
dodatno breme za zmogljivosti sistema. Ta 
pristojbina se dodatno poveča tako, da so 
naročila s krajšimi dobami veljavnosti 
dražja od naročil z daljšimi dobami 
veljavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 1028
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. Države članice zahtevajo, da 
organizirani trg zagotovi, da so njegove 
strukture pristojbin, vključno s 
pristojbinami za izvršitev, dodatnimi 
pristojbinami in vsemi rabati, pregledne, 
poštene in nediskriminatorne ter da ne 
ustvarjajo spodbud za posredovanje, 
spreminjanje ali preklic naročil ali za 
izvrševanje poslov na način, ki prispeva k 
pogojem trgovanja, ki motijo delovanje 
trga, ali k zlorabi trga. Države članice od 
organiziranega trga še zlasti zahtevajo, 
da:
(i) uvede obveznosti za vzdrževanje trga za 
posamezne delnice ali ustrezne košarice 
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delnic v zameno za vse rabate, ki so mu 
dodeljeni,
(ii) naloži višjo pristojbino za 
posredovanje naročila, ki je naknadno 
preklicano, kot pa za izvršeno naročilo, in 
naloži višjo pristojbino udeležencem, ki 
imajo visok delež preklicanih naročil v 
primerjavi z izvršenimi naročili, da bo ta 
odražala dodatno breme za zmogljivosti 
sistema.
Države članice organiziranemu trgu 
omogočijo, da svoje pristojbine za 
preklicana naročila prilagaja glede na 
dolžino obdobja, v katerem je naročilo 
veljalo.

Or. en

Obrazložitev

Poleg predlogov poročevalca, ki zadevajo strukturo pristojbin, je treba izpostaviti tudi 
izboljšave, ki jih je treba uvesti v strukturo pristojbine in njeno razporeditev med 
vzdrževalcem trga in udeleženci na trgu (maker-taker fee structure), ki jih je podprl 
Parlament v poročilu poslanke Swinburne.

Predlog spremembe 1029
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. Države članice zahtevajo, da 
organizirani trgi vzpostavijo pregledne, 
poštene in nediskriminatorne strukture 
pristojbin, ki ne spodbujajo preklica 
naročil. Takšne strukture pristojbin 
vzpostavijo vsi organizirani trgi in jih 
prilagodijo vsakemu vrednostnemu 
papirju, za katerega se te pristojbine
uporabljajo.

Or. en



AM\901766SL.doc 55/155 PE489.466v01-00

SL

Predlog spremembe 1030
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 a. Države članice od organiziranih trgov 
zahtevajo, da najmanj enkrat letno 
predložijo redna poročila o obsegu poslov 
in instrumentih, podvrženih 
algoritemskemu trgovanju in zlasti 
visokofrekvenčnemu trgovanju, ter o 
učinkih te oblike trgovanja na oblikovanje 
cen, likvidnost, stroške poslov in ostale 
vidike, pomembne za delovanje trga, ki ga 
upravljajo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili stalno spremljanje učinkov visokofrekvenčnega trgovanja in ostalih strategij 
avtomatiziranega trgovanja, je pomembno, da organizirani trgi redno poročajo o tovrstnih 
dejavnostih.

Predlog spremembe 1031
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z zahtevami iz tega člena ter zlasti:

7. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov v zvezi z zahtevami 
iz tega člena ter zlasti:

Or. en
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Predlog spremembe 1032
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z zahtevami iz tega člena ter zlasti:

7. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov:

Or. en

Obrazložitev

To je tehnično vprašanje, o katerem lahko najbolje presoja organ ESMA.

Predlog spremembe 1033
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z zahtevami iz tega člena ter zlasti:

7. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 in 
organu ESMA se podeli pooblastilo za 
pripravo osnutkov regulativnih tehničnih 
standardov v zvezi z zahtevami iz tega 
člena ter zlasti:

Or. en

Predlog spremembe 1034
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z zahtevami iz tega člena ter zlasti:

7. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94, po 
posvetovanju z organom ESMA, v zvezi z 
zahtevami iz tega člena ter zlasti:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba brati skupaj s predlogi sprememb Corien Wortmann-Kool k 
členu 17(3) in členu 51(1a)(novo) .

Predlog spremembe 1035
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a a) za zagotovitev učinkovitih postopkov 
in sistemov za preizkušanje sistemov 
avtomatiziranega trgovanja, namenjenih 
priključitvi na sisteme trgovanja 
organiziranih trgov;

Or. en

Predlog spremembe 1036
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za določitev pogojev, v katerih se 
trgovanje ustavi, če pride do precejšnega 
nihanja cen finančnega instrumenta na 
trgu ali povezanem trgu v kratkem 

(b) za določitev pogojev, v katerih se 
trgovanje ustavi ali omogočijo nadomestne 
ureditve, v skladu s katerimi se določijo
specifične omejitve, med katerimi se omeji 
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obdobju; trgovanje, da se prepreči precejšnje 
nihanje cen finančnega instrumenta na trgu 
ali povezanem trgu v kratkem obdobju;

Or. en

Obrazložitev

Ta določba bi morala omogočiti popolno zaustavitev, kadar okoliščine zahtevajo takšno 
ukrepanje, ali omogočiti delovanje, enakovredno sistemu za „omejevanje navzgor in navzdol“ 
(limit up, limit down), ki so ga v ZDA uvedli po borznem zlomu 6. maja 2010 (Flash Crash).

Predlog spremembe 1037
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za določitev pogojev, v katerih se 
trgovanje ustavi, če pride do precejšnega 
nihanja cen finančnega instrumenta na 
trgu ali povezanem trgu v kratkem 
obdobju;

(b) za določitev široko zastavljenih
pogojev ali načel, v katerih se trgovanje na 
zadevnem mestu trgovanja ustavi, če pride
ali če obstaja verjetnost, da bo prišlo do
izvršitve, ki povzroča ali bi lahko 
povzročila precejšnje nihanje cen 
finančnega instrumenta na tem mestu
trgovanja;

Or. en

Obrazložitev

Sistemi prekinitve trgovanja bi se morali uporabljati na posameznih mestih trgovanja na 
podlagi splošnih smernic, ki odražajo raznolikost tržnih modelov, uporabnikov in finančnih 
instrumentov, s katerimi se trguje, ki jih oblikuje organ ESMA.

Predlog spremembe 1038
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za določitev pogojev, v katerih se 
trgovanje ustavi, če pride do precejšnega 
nihanja cen finančnega instrumenta na trgu 
ali povezanem trgu v kratkem obdobju;

(b) za določitev – za vsako vrsto finančnih 
instrumentov posebej –, kaj predstavlja 
precejšnje nihanje cen in skupno 
referenčno ceno za usklajen izračun tega 
nihanja cen, ter pogojev, v katerih se 
trgovanje ustavi, če pride do precejšnega 
nihanja cen finančnega instrumenta na trgu 
ali povezanem trgu v kratkem obdobju, 
kakor tudi za določitev pogojev, v katerih 
trgi prekličejo, spremenijo ali popravijo 
kateri koli posel;

Or. en

Predlog spremembe 1039
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za določitev pogojev, v katerih se
trgovanje ustavi, če pride do precejšnega 
nihanja cen finančnega instrumenta na 
trgu ali povezanem trgu v kratkem 
obdobju;

(b) za določitev mej, v okvir katerih se
trgovanje omeji, da se prepreči precejšnje 
nihanje cen finančnega instrumenta na trgu 
ali povezanem trgu v kratkem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 1040
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za določitev maksimalnega in 
minimalnega deleža neizvršenih naročil v 

(c) za določitev maksimalnega deleža 
neizvršenih naročil v poslih, ki ga lahko 
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poslih, ki jih lahko sprejmejo organizirani 
trgi, ter minimalnega koraka kotacije, ki 
ga je treba sprejeti;

sprejmejo organizirani trgi in ki temelji na 
likvidnosti finančnega instrumenta, ter za 
zagotavljanje, da vsako mesto trgovanja, 
ki trguje s tem instrumentom, vzpostavi 
minimalen korak kotacije, kot ga je 
določila Komisija;

Or. en

Obrazložitev

To besedilo se predlaga, da bi upoštevali trenutno stanje na trgu, kjer so številna mesta 
trgovanja že vzpostavila tovrstne pristojbine. Takšne strukture pristojbin se sicer lahko 
uvedejo za mesta trgovanja, vendar je treba nujno zagotoviti, da bodo ta mesta lahko sama 
določila vrednost deleža za vsak posamezen instrument, s katerim se na tem mestu trguje. 
Člani ali udeleženci ne bi smeli biti obvezani k preklicu naročil, da bi izpolnili določen 
minimalen delež naročil v primerjavi z deležem poslov.

Predlog spremembe 1041
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za določitev maksimalnega in 
minimalnega deleža neizvršenih naročil v 
poslih, ki jih lahko sprejmejo organizirani 
trgi, ter minimalnega koraka kotacije, ki 
ga je treba sprejeti;

(c) za določitev smernic za maksimalni 
delež neizvršenih naročil v poslih, ki ga
lahko sprejmejo organizirani trgi, ter za 
minimalni korak kotacije za posamezne 
delnice na vseh mestih trgovanja, o 
katerem se dogovorijo organizirani trgi in 
druga mesta trgovanja;

Or. en

Obrazložitev

Minimalni koraki kotacije morajo biti povezani z določenimi delnicami in jih ni mogoče 
določiti v obliki enotnega standarda. Smernice so na tem področju ustreznejše, saj jih je po 
potrebi mogoče prilagoditi vsaki posamezni delnici in se dogovoriti o njihovem izvajanju na 
vseh mestih trgovanja.
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Predlog spremembe 1042
Jean-Paul Gauzès

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za določitev maksimalnega in 
minimalnega deleža neizvršenih naročil v 
poslih, ki jih lahko sprejmejo organizirani 
trgi, ter minimalnega koraka kotacije, ki ga 
je treba sprejeti;

(c) za določitev maksimalnega deleža 
neizvršenih naročil v poslih, ki ga lahko 
sprejmejo organizirani trgi, ter tabel
minimalnega koraka kotacije, ki ga je treba 
sprejeti, in mehanizma za uvrstitev 
vsakega instrumenta v enotno tabelo;

Or. en

Predlog spremembe 1043
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za določitev maksimalnega in 
minimalnega deleža neizvršenih naročil v 
poslih, ki jih lahko sprejmejo organizirani 
trgi, ter minimalnega koraka kotacije, ki 
ga je treba sprejeti;

(c) za določitev maksimalnega deleža 
neizvršenih naročil v poslih, ki ga lahko 
sprejmejo organizirani trgi in ki temelji na 
likvidnosti finančnega instrumenta, ter za 
zagotavljanje, da vsako mesto trgovanja, 
ki trguje s tem instrumentom, vzpostavi 
minimalen korak kotacije, kot ga je
določilo mesto trgovanja, na katerem je 
bil ta instrument najprej uvrščen v 
trgovanje;

Or. en

Predlog spremembe 1044
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za določitev maksimalnega in 
minimalnega deleža neizvršenih naročil v 
poslih, ki jih lahko sprejmejo organizirani 
trgi, ter minimalnega koraka kotacije, ki 
ga je treba sprejeti;

(c) za določitev maksimalnega deleža 
neizvršenih naročil v poslih, ki ga lahko 
sprejmejo organizirani trgi;

Or. en

Predlog spremembe 1045
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za določitev maksimalnega in 
minimalnega deleža neizvršenih naročil v 
poslih, ki jih lahko sprejmejo organizirani 
trgi, ter minimalnega koraka kotacije, ki ga 
je treba sprejeti;

(c) za določitev maksimalnega in 
minimalnega deleža neizvršenih naročil v 
poslih, ki ju lahko sprejmejo organizirani 
trgi, ter minimalnega koraka kotacije, ki ga 
je treba sprejeti, ob upoštevanju 
povprečnega razpona cen tega finančnega 
instrumenta in ciljev glede povečanja 
globine knjige naročil in omejitve 
nepomembnih sprememb v cenah;

Or. en

Predlog spremembe 1046
Robert Goebbels, Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za določitev maksimalnega in 
minimalnega deleža neizvršenih naročil v 
poslih, ki jih lahko sprejmejo organizirani 
trgi, ter minimalnega koraka kotacije, ki ga 

(c) za določitev maksimalnega deleža 
neizvršenih naročil v poslih, ki ga lahko 
sprejmejo organizirani trgi, ter 
minimalnega koraka kotacije, ki ga je treba 
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je treba sprejeti; sprejeti;

Or. en

Obrazložitev

Za določanje minimalnih deležev neizvršenih naročil v primerjavi z deleži poslov ni 
nikakršnih očitnih ekonomskih razlogov (predlog ECB).

Predlog spremembe 1047
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za določitev kontrol v zvezi z 
neposrednim elektronskim dostopom;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1048
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za določitev kontrol v zvezi z 
neposrednim elektronskim dostopom;

(d) za določitev kontrol v zvezi z 
neposrednim dostopom do trga;

Or. en

Predlog spremembe 1049
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za določitev kontrol v zvezi z 
neposrednim elektronskim dostopom;

(d) za opredelitev okoliščin, v katerih bi 
bilo tok naročil primerno upočasniti;

Or. en

Predlog spremembe 1050
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za določitev kontrol v zvezi z 
neposrednim elektronskim dostopom;

(d) za določitev kontrol v zvezi z 
neposrednim dostopom do trga;

Or. en

Predlog spremembe 1051
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e a) za določitev jasnih pogojev, v katerih 
organizirani trg zagotovi, da investicijska 
podjetja sodelujejo v režimih za 
vzdrževanje trga;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba brati skupaj s predlogi sprememb Corien Wortmann-Kool k 
členu 17(3) in členu 51(1a)(novo) .
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Predlog spremembe 1052
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e a) za zagotovitev učinkovitega 
spremljanja in poročanja o algoritemskem 
trgovanju;

Or. en

Predlog spremembe 1053
Sharon Bowles

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e a) za določitev drugih postopkov in 
ureditev za modele trgovanja v MTF, za 
katere se kontrole iz odstavkov od 1 do 3 
ne uporabljajo;

Or. en

Predlog spremembe 1054
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e a) za določitev pomembnosti 
organiziranega trga kar zadeva likvidnost 
[tega instrumenta];

Or. en
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Predlog spremembe 1055
Corien Wortmann-Kool

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e b) za zagotovitev poštenih in 
nediskriminatornih režimov za 
vzdrževanje trga ter za določitev 
minimalnih obveznosti glede vzdrževanja 
trga, ki jih morajo spoštovati organizirani 
trgi, ko oblikujejo režim za vzdrževanje 
trga, in pogojev, v katerih zahteve glede 
vzpostavitve režimov za vzdrževanje trga 
niso primerne;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je treba brati skupaj s predlogi sprememb Corien Wortmann-Kool k 
členu 17(3) in členu 51(1a)(novo) .

Predlog spremembe 1056
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – pododstavka 1 a in 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži Komisiji te osnutke 
regulativnih tehničnih standardov do 
[…]*.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz tega odstavka v skladu s 
členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.
__________________
*UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.
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Or. en

Predlog spremembe 1057
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – pododstavka 1 a in 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži Komisiji te osnutke 
regulativnih tehničnih standardov 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 vstaviti datum: …

Or. en

Predlog spremembe 1058
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7 a. Države članice zahtevajo, da je vsaka 
ponudba glede nakupa ali prodaje 
produkta, ki se posreduje mestu trgovanja, 
obvezujoča in jo je treba izvršiti.

Or. en

Obrazložitev

Če se bodo posredovale le zavezujoče ponudbe, lahko odpravimo navidezno likvidnost, ki jo 
ustvarjajo preklicana naročila, zlasti s strani visokofrekvenčnih trgovcev, in ki izkrivlja 
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oblikovanje cen.

Predlog spremembe 1059
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 51 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 51a
Koraki kotacije

1. Države članice od organiziranih trgov 
zahtevajo, da vzpostavijo režime za korak 
kotacije za delnice, potrdila o lastništvu, 
investicijske sklade, ki kotirajo na borzi, 
certifikate in druge podobne finančne 
instrumente.
2. Režimi za korak kotacije iz odstavka 1:
a) se umerijo, da odražajo likvidnostni 
profil finančnega instrumenta in 
povprečni razpon med ponudbo in 
povpraševanjem, pri čemer se upošteva, 
da je zaželeno zagotoviti razumno stabilne
cene, ne da bi se neupravičeno oviralo 
nadaljnje omejevanje razponov;
b) prilagodijo korak kotacije posameznega 
finančnega instrumenta glede na ceno ter 
absolutni korak kotacije.
3. Organ ESMA pripravi osnutke 
regulativnih tehničnih standardov, da 
določi minimalne korake kotacije ali 
režime za korak kotacije za posamezne 
finančne instrumente, kjer je to potrebno, 
da se zagotovi pravilno delovanje trgov v 
skladu z dejavniki iz odstavka 2. 
ESMA predloži Komisiji te osnutke 
regulativnih tehničnih standardov do 
[…]*.
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.
__________________
*UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive

Or. en

Predlog spremembe 1060
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 52 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, ki:

Or. en

Predlog spremembe 1061
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 52 – odstavek 6 – pododstavka 1 a in 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži Komisiji te osnutke 
regulativnih tehničnih standardov 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 vstaviti datum: …

Or. en
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Predlog spremembe 1062
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 53 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da upravljavec 
organiziranega trga, ki začasno ustavi 
trgovanje ali finančni instrument umakne iz 
trgovanja, javno objavi to odločitev, jo 
sporoči drugim organiziranim trgom, MTF 
in OTF, ki trgujejo z istim finančnim 
instrumentom, in pristojnemu organu 
sporoči ustrezne informacije. Pristojni 
organ o tem obvesti pristojne organe 
drugih držav članic. Države članice 
zahtevajo, da tudi drugi organizirani trgi, 
MTF in OTF, ki trgujejo z istim 
finančnim instrumentom, začasno 
ustavijo trgovanje ali umaknejo ta 
finančni instrument iz trgovanja, če je 
razlog za začasno ustavitev ali umik 
nerazkritje informacij o izdajatelju ali 
finančnem instrumentu, razen če bi to 
lahko povzročilo znatno škodo interesom 
vlagatelja ali pravilnemu delovanju trga.
Države članice zahtevajo, da drugi 
organizirani trgi, MTF in OTF sporočijo 
svojo odločitev pristojnemu organu in 
vsem organiziranim trgom, MTF in OTF, 
ki trgujejo z istim finančnim instrumentom, 
ter pojasnijo razloge, če so se odločili, da 
ne bodo začasno ustavili trgovanja ali 
umaknili finančnega instrumenta iz 
trgovanja.

Države članice zahtevajo, da upravljavec 
organiziranega trga, ki začasno ustavi 
trgovanje ali finančni instrument umakne iz 
trgovanja, javno objavi to odločitev, jo 
sporoči drugim organiziranim trgom, MTF 
in OTF, ki trgujejo z istim finančnim 
instrumentom, in pristojnemu organu 
sporoči ustrezne informacije. Pristojni 
organ o tem obvesti pristojne organe 
drugih držav članic. Če je razlog za 
začasno ustavitev ali umik nerazkritje 
informacij o izdajatelju ali finančnem 
instrumentu, pristojni organ za finančni 
instrument iz točke (7) člena 2 Uredbe 
Komisije (ES) št. 1287/2006 zahteva, da 
drugi organizirani trgi, MTF in OTF ali 
drugi sistemi trgovanja, ki trgujejo z istim 
finančnim instrumentom, prav tako 
začasno ustavijo trgovanje ali nemudoma 
umaknejo ta finančni instrument iz 
trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 1063
Sylvie Goulard
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Predlog direktive
Člen 53 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da upravljavec 
organiziranega trga, ki začasno ustavi 
trgovanje ali finančni instrument umakne iz 
trgovanja, javno objavi to odločitev, jo 
sporoči drugim organiziranim trgom, MTF
in OTF, ki trgujejo z istim finančnim 
instrumentom, in pristojnemu organu 
sporoči ustrezne informacije. Pristojni 
organ o tem obvesti pristojne organe 
drugih držav članic. Države članice 
zahtevajo, da tudi drugi organizirani trgi, 
MTF in OTF, ki trgujejo z istim finančnim 
instrumentom, začasno ustavijo trgovanje 
ali umaknejo ta finančni instrument iz 
trgovanja, če je razlog za začasno ustavitev 
ali umik nerazkritje informacij o izdajatelju 
ali finančnem instrumentu, razen če bi to 
lahko povzročilo znatno škodo interesom 
vlagatelja ali pravilnemu delovanju trga.
Države članice zahtevajo, da drugi 
organizirani trgi, MTF in OTF sporočijo 
svojo odločitev pristojnemu organu in 
vsem organiziranim trgom, MTF in OTF, 
ki trgujejo z istim finančnim instrumentom, 
ter pojasnijo razloge, če so se odločili, da 
ne bodo začasno ustavili trgovanja ali 
umaknili finančnega instrumenta iz 
trgovanja.

Države članice zahtevajo, da upravljavec 
organiziranega trga, ki začasno ustavi 
trgovanje ali finančni instrument umakne iz 
trgovanja, javno objavi to odločitev, jo 
sporoči drugim organiziranim trgom in 
MTF, ki trgujejo z istim finančnim 
instrumentom, in pristojnemu organu 
sporoči ustrezne informacije. Pristojni 
organ o tem obvesti pristojne organe 
drugih držav članic. Države članice 
zahtevajo, da tudi drugi organizirani trgi in 
MTF, ki trgujejo z istim finančnim 
instrumentom, začasno ustavijo trgovanje 
ali umaknejo ta finančni instrument iz 
trgovanja, če je razlog za začasno ustavitev 
ali umik nerazkritje informacij o izdajatelju 
ali finančnem instrumentu, razen če bi to 
lahko povzročilo znatno škodo interesom 
vlagatelja ali pravilnemu delovanju trga. 
Države članice zahtevajo, da drugi 
organizirani trgi in MTF sporočijo svojo 
odločitev pristojnemu organu in vsem 
organiziranim trgom in MTF, ki trgujejo z 
istim finančnim instrumentom, ter 
pojasnijo razloge, če so se odločili, da ne 
bodo začasno ustavili trgovanja ali 
umaknili finančnega instrumenta iz 
trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 1064
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organ, ki zahteva začasno 
ustavitev trgovanja ali umik finančnega 

2. Pristojni organ, ki zahteva začasno 
ustavitev trgovanja ali umik finančnega 
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instrumenta iz trgovanja na enem ali več 
organiziranih trgih, MTF ali OTF, takoj 
objavi svojo odločitev in obvesti organ 
ESMA in pristojne organe drugih držav 
članic. Razen kjer bi to lahko povzročilo 
znatno škodo interesom vlagateljev ali 
pravilnemu delovanju notranjega trga, 
pristojni organi drugih držav članic 
zahtevajo začasno ustavitev trgovanja ali 
umik tega finančnega instrumenta iz 
trgovanja na organiziranih trgih, MTF in 
OTF, ki delujejo v okviru njihovega 
nadzora.

instrumenta iz trgovanja na enem ali več 
organiziranih trgih ali MTF, takoj objavi 
svojo odločitev in obvesti organ ESMA in 
pristojne organe drugih držav članic. Razen 
kjer bi to lahko povzročilo znatno škodo 
interesom vlagateljev ali pravilnemu 
delovanju notranjega trga, pristojni organi 
drugih držav članic zahtevajo začasno 
ustavitev trgovanja ali umik tega 
finančnega instrumenta iz trgovanja na 
organiziranih trgih in MTF, ki delujejo v 
okviru njihovega nadzora.

Or. en

Predlog spremembe 1065
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 53 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94, da 
določi seznam okoliščin, ki lahko znatno 
škodijo interesom vlagateljev in 
pravilnemu delovanju notranjega trga, kot 
so določene v odstavkih 1 in 2, ter da 
določi težave, povezane z nerazkritjem 
informacij o izdajatelju ali finančnem 
instrumentu, kot je določeno v odstavku 1.

4. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, da določi seznam 
okoliščin, ki lahko znatno škodijo 
interesom vlagateljev in pravilnemu 
delovanju notranjega trga, kot so določene 
v odstavkih 1 in 2, ter da določi težave, 
povezane z nerazkritjem informacij o 
izdajatelju ali finančnem instrumentu, kot 
je določeno v odstavku 1.

ESMA predloži Komisiji te osnutke 
regulativnih tehničnih standardov do 
[…]*.
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: …
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Or. en

Obrazložitev

To je tehnično vprašanje, o katerem lahko najbolje presoja organ ESMA.

Predlog spremembe 1066
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da v zvezi s 
finančnim instrumentom upravljavec 
organiziranega trga takoj obvesti 
upravljavce drugih organiziranih trgov, 
MTF in OTF o:

1. Države članice zahtevajo, da v zvezi s 
finančnim instrumentom upravljavec 
organiziranega trga takoj obvesti 
upravljavce drugih organiziranih trgov, 
MTF in OTF ter pristojni organ o:

Or. en

Obrazložitev

Obvestiti je treba tudi pristojne organe (tako kot v členu 53).

Predlog spremembe 1067
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da v zvezi s 
finančnim instrumentom upravljavec 
organiziranega trga takoj obvesti 
upravljavce drugih organiziranih trgov, 
MTF in OTF o:

1. Države članice zahtevajo, da v zvezi s 
finančnim instrumentom upravljavec 
organiziranega trga takoj obvesti 
upravljavce drugih organiziranih trgov in 
MTF o:

Or. en
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Predlog spremembe 1068
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Države članice v zvezi z varnostjo 
zahtevajo, da upravljavec organiziranega 
trga sodeluje z upravljavci drugih 
organiziranih trgov, MTF in OTF, da bi 
izpolnil svoje obveznosti, ki izhajajo iz 
člena 11 [uredbe o zlorabi trga].

Or. en

Obrazložitev

Ker so se priložnosti za zlorabo in manipulacijo trgov z uporabo medtržnih strategij z 
razdrobljenostjo trgov povečale, morajo funkcije nadzora teh trgov sodelovati, da bi lahko 
odkrili tudi te medtržne strategije. Mesto prvega kotiranja ima najboljše možnosti, da 
prevzame skupno odgovornost, ker je bližje toku informacij izdajatelja. Od organiziranega 
trga je treba zahtevati sodelovanje.

Predlog spremembe 1069
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Države članice v zvezi s posameznim 
finančnim instrumentom zahtevajo, da 
upravljavec organiziranega trga sodeluje 
s pristojnimi organi in upravljavci drugih 
organiziranih trgov in MTF, da bi izpolnil 
svoje obveznosti, ki izhajajo iz [člena 17a 
uredbe o zlorabi trga].

Or. en
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Obrazložitev

Ker so se priložnosti za zlorabo in manipulacijo trgov z uporabo medtržnih strategij z 
razdrobljenostjo trgov povečale, morajo pristojni organi in funkcije nadzora teh trgov 
sodelovati, da bi lahko odkrili tudi te medtržne strategije. Od vseh mest trgovanja je treba 
zahtevati sodelovanje.

Predlog spremembe 1070
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Države članice v zvezi s posameznimi 
delnicami zahtevajo, da upravljavec 
organiziranega trga, na katerem so te 
delnice najprej kotirale, sodeluje z 
upravljavci drugih organiziranih trgov, 
MTF in OTF kot sekundarnih mest
trgovanja s temi delnicami, da bi izpolnil 
svoje obveznosti, ki izhajajo iz [člena 11 
uredbe o zlorabi trga].

Or. en

Obrazložitev

Z razdrobljenostjo trgovanja, ki je posledica izvajanja MiFID, so se možnosti zlorabe in 
manipulacije trgov z uporabo medtržnih strategij povečale. Funkcije nadzora v realnem času 
nad vsem trgovanjem s posamezno delnico ni, ne s strani mest trgovanja ne s strani pristojnih 
organov. To vrzel je treba odpraviti. To nalogo bi morala opravljati nadzorna funkcija mesta 
prvega kotiranja, saj je najbližje toku informacij izdajatelja.

Predlog spremembe 1071
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA pripravi osnutke regulativnih ESMA pripravi osnutke regulativnih 
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tehničnih standardov za določitev 
specifičnih okoliščin, ki sprožijo zahtevo 
po informacijah, kot je določeno v 
odstavku 1.

tehničnih standardov za določitev 
specifičnih okoliščin, ki sprožijo zahtevo 
po informacijah, kot je določeno v 
odstavku 1, ter posebnih zahtev in pogojev 
za sodelovanje med mesti prvega kotiranja 
in mesti sekundarnega kotiranja iz 
odstavka 1a.

Or. en

Obrazložitev

ESMA bi morala pripraviti smernice za izvajanje pravil o sodelovanju na področju nadzora 
med različnimi mesti trgovanja.

Predlog spremembe 1072
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov za določitev 
specifičnih okoliščin, ki sprožijo zahtevo 
po informacijah, kot je določeno v 
odstavku 1.

ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov za določitev 
specifičnih okoliščin, ki sprožijo zahtevo 
po informacijah, kot je določeno v 
odstavku 1, ter posebnih zahtev in pogojev 
za sodelovanje iz odstavka 1a.

Or. en

Obrazložitev

Ker so se priložnosti za zlorabo in manipulacijo trgov z uporabo medtržnih strategij z 
razdrobljenostjo trgov povečale, morajo pristojni organi in funkcije nadzora teh trgov 
sodelovati, da bi lahko odkrili tudi te medtržne strategije. Od sekundarnih trgov je treba 
zahtevati sodelovanje. ESMA je najbolj primerna, da še podrobneje opredeli ta pravila.

Predlog spremembe 1073
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov za določitev 
specifičnih okoliščin, ki sprožijo zahtevo 
po informacijah, kot je določeno v 
odstavku 1.

ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov za določitev 
specifičnih okoliščin, ki sprožijo zahtevo 
po informacijah, kot je določeno v 
odstavku 1, ter posebnih zahtev in pogojev 
za sodelovanje iz odstavka 1a, vključno z 
delitvijo stroškov.

Or. en

Obrazložitev

Z razdrobljenostjo trgovanja, ki je posledica izvajanja MiFID, so se možnosti zlorabe in 
manipulacije trgov z uporabo medtržnih strategij povečale. Funkcije nadzora v realnem času 
nad vsem trgovanjem s posamezno delnico ni, ne s strani mest trgovanja ne s strani pristojnih 
organov. To vrzel je treba odpraviti. To nalogo bi morala opravljati nadzorna funkcija mesta 
prvega kotiranja, saj je najbližje toku informacij izdajatelja.

Predlog spremembe 1074
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 55 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dostop do organiziranega trga Dostop do organiziranega trga in MTF

Or. en

Predlog spremembe 1075
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice morajo od 1. Države članice morajo od 
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organiziranega trga zahtevati, da uvede in 
vzdržuje pregledna in nediskriminatorna 
pravila na podlagi objektivnih meril, ki 
veljajo za dostop do organiziranega trga ali 
članstvo v njem.

organiziranega trga in MTF zahtevati, da 
uvede in vzdržuje pregledna in 
nediskriminatorna pravila na podlagi 
objektivnih meril, ki veljajo za dostop do 
organiziranega trga ali članstvo v njem.

Or. en

Predlog spremembe 1076
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) akta o ustanovitvi in administracije 
organiziranega trga;

(a) akta o ustanovitvi in administracije 
organiziranega trga ali MTF;

Or. en

Predlog spremembe 1077
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) pravil in postopkov za obračun in 
poravnavo poslov, sklenjenih na 
organiziranem trgu.

(e) pravil in postopkov za obračun in 
poravnavo poslov, sklenjenih na 
organiziranem trgu ali MTF.

Or. en

Predlog spremembe 1078
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organizirani trgi lahko kot člane ali 
udeležence sprejmejo investicijska 
podjetja, kreditne institucije, pooblaščene v 
skladu z Direktivo 2006/48/ES , in druge 
osebe, ki:

3. Organizirani trgi in MTF lahko kot 
člane ali udeležence sprejmejo 
investicijska podjetja, kreditne institucije, 
pooblaščene v skladu z Direktivo 
2006/48/ES , in druge osebe, ki:

Or. en

Predlog spremembe 1079
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zagotovijo, da za posle, 
sklenjene na organiziranem trgu, člani in 
udeleženci niso obvezani drug drugemu 
nalagati obveznosti iz členov 24, 25, 27 in 
28. Vseeno pa člani ali udeleženci 
organiziranega trga uporabljajo obveznosti 
iz členov 24, 25, 27 in 28 za svoje stranke, 
kadar za račun svojih strank izvršujejo 
njihova naročila na organiziranem trgu.

4. Države članice zagotovijo, da za posle, 
sklenjene na organiziranem trgu ali MTF, 
člani in udeleženci niso obvezani drug 
drugemu nalagati obveznosti iz členov 24, 
25, 27 in 28. Vseeno pa člani ali udeleženci 
organiziranega trga uporabljajo obveznosti 
iz členov 24, 25, 27 in 28 za svoje stranke, 
kadar za račun svojih strank izvršujejo 
njihova naročila na organiziranem trgu.

Or. en

Predlog spremembe 1080
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da pravila 5. Države članice zagotovijo, da pravila 
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glede dostopa do organiziranega trga ali 
članstva v njem predvidevajo neposredno 
ali oddaljeno udeležbo investicijskih 
podjetij in kreditnih institucij.

glede dostopa do organiziranega trga ali 
MTF ali članstva v njem predvidevajo 
neposredno ali oddaljeno udeležbo 
investicijskih podjetij in kreditnih 
institucij.

Or. en

Predlog spremembe 1081
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice brez dodatnih zakonskih ali 
administrativnih zahtev organiziranim 
trgom iz drugih držav članic dovolijo, da 
na njihovem ozemlju vzpostavijo ustrezno 
ureditev, da oddaljenim članom ali 
udeležencem s sedežem na njihovem 
ozemlju omogočijo dostop do teh trgov in 
trgovanje na njih.

Države članice brez dodatnih zakonskih ali 
administrativnih zahtev organiziranim 
trgom ali MTF iz drugih držav članic 
dovolijo, da na njihovem ozemlju 
vzpostavijo ustrezno ureditev, da 
oddaljenim članom ali udeležencem s 
sedežem na njihovem ozemlju omogočijo 
dostop do teh trgov in trgovanje na njih.

Or. en

Predlog spremembe 1082
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organizirani trg pristojnemu organu svoje 
matične države članice sporoči, v kateri 
državi članici namerava vzpostaviti tako 
ureditev. Pristojni organ matične države 
članice v enem mesecu sporoči te 
informacije državi članici, v kateri 
organizirani trg namerava vzpostaviti tako 

Organizirani trg ali MTF pristojnemu 
organu svoje matične države članice 
sporoči, v kateri državi članici namerava 
vzpostaviti tako ureditev. Pristojni organ 
matične države članice v enem mesecu 
sporoči te informacije državi članici, 
v kateri organizirani trg ali MTF namerava 
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ureditev. ESMA lahko v skladu 
s postopkom in pod pogoji iz člena 35 
Uredbe (EU) št. 1095/2010 zahteva dostop 
do teh informacij.

vzpostaviti tako ureditev. ESMA lahko 
v skladu s postopkom in pod pogoji iz 
člena 35 Uredbe (EU) št. 1095/2010 
zahteva dostop do teh informacij.

Or. en

Predlog spremembe 1083
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ matične države članice 
organiziranega trga na zahtevo pristojnega 
organa države članice gostiteljice v 
primernem roku sporoči istovetnost članov 
ali udeležencev organiziranega trga s 
sedežem v tej državi članici.

Pristojni organ matične države članice 
organiziranega trga ali MTF na zahtevo 
pristojnega organa države članice 
gostiteljice v primernem roku sporoči 
istovetnost članov ali udeležencev 
organiziranega trga ali MTF s sedežem v 
tej državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 1084
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 55 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice morajo od upravljavca 
organiziranega trga zahtevati, da 
pristojnemu organu organiziranega trga 
redno posreduje seznam članov in 
udeležencev organiziranega trga.

7. Države članice morajo od upravljavca 
organiziranega trga ali MTF zahtevati, da 
pristojnemu organu organiziranega trga 
redno posreduje seznam članov in 
udeležencev organiziranega trga ali MTF.

Or. en
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Predlog spremembe 1085
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 56 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spremljanje skladnosti s pravili 
organiziranega trga in drugimi pravnimi 
obveznostmi

Spremljanje skladnosti s pravili 
organiziranega trga in MTF ter drugimi 
pravnimi obveznostmi

Or. en

Predlog spremembe 1086
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 56 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice od organiziranih trgov 
zahtevajo, da uvedejo in vzdržujejo
učinkovito ureditev in postopke za redno 
spremljanje usklajenosti svojih članov in 
udeležencev s svojimi pravili. Organizirani 
trgi spremljajo posle in naročila , ki jih v 
okviru njihovih sistemov izvršujejo njihovi 
člani ali udeleženci, da bi prepoznali 
kršitve teh pravil, pogoje trgovanja, ki 
motijo delovanje trga, ali ravnanje, ki bi 
lahko pomenilo zlorabo trga.

1. Države članice od organiziranih trgov ali 
MTF zahtevajo, da uvedejo in vzdržujejo 
učinkovito ureditev in postopke za redno 
spremljanje usklajenosti svojih članov in 
udeležencev s svojimi pravili. Organizirani 
trgi ali MTF spremljajo posle in naročila , 
ki jih v okviru njihovih sistemov izvršujejo 
njihovi člani ali udeleženci, da bi 
prepoznali kršitve teh pravil, pogoje 
trgovanja, ki motijo delovanje trga, ali 
ravnanje, ki bi lahko pomenilo zlorabo 
trga.

Or. en

Predlog spremembe 1087
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog direktive
Člen 56 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice od upravljavcev 
organiziranih trgov zahtevajo, da 
pristojnemu organu organiziranega trga 
poročajo o pomembnih kršitvah njihovih 
pravil ali pogojih trgovanja, ki motijo 
delovanje trga, ali ravnanju, ki bi lahko 
pomenilo zlorabo trga. Države članice od 
upravljavca organiziranega trga zahtevajo 
tudi, da organu, pristojnemu za preiskavo 
in pregon zlorabe trga na organiziranem 
trgu, nemudoma zagotovi ustrezne 
informacije, ter da temu organu nudi 
najboljšo možno pomoč pri preiskovanju in 
pregonu zlorabe trga, ki se pojavi v 
sistemih organiziranega trga ali prek njih.

2. Države članice od upravljavcev 
organiziranih trgov ali MTF zahtevajo, da 
pristojnemu organu organiziranega trga ali 
MTF poročajo o pomembnih kršitvah 
njihovih pravil ali pogojih trgovanja, ki 
motijo delovanje trga, ali ravnanju, ki bi 
lahko pomenilo zlorabo trga. Države 
članice od upravljavca organiziranega trga 
ali MTF zahtevajo tudi, da organu, 
pristojnemu za preiskavo in pregon zlorabe 
trga na organiziranem trgu ali MTF, 
nemudoma zagotovi ustrezne informacije 
ter da temu organu nudi najboljšo možno 
pomoč pri preiskovanju in pregonu zlorabe 
trga, ki se pojavi v sistemih organiziranega 
trga ali MTF ali prek njih.

Or. en

Predlog spremembe 1088
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 56 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko dejavnosti organiziranega trga ali 
MTF, ki nudi trgovanje s finančnimi 
instrumenti, ki so bili prvotno uvrščeni v 
trgovanje na organiziranem trgu v drugi 
državi članici, postanejo bistvenega 
pomena za trgovanje s tem finančnim 
instrumentom, pristojni organ za ta MTF 
ali organizirani trg vzpostavi sorazmeren 
in učinkovit dogovor o sodelovanju s 
pristojnim organom za organizirani trg, 
kjer so bili finančni instrumenti najprej 
uvrščeni v trgovanje.

Or. en
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Obrazložitev

Usklajevanje čezmejnega nadzora nad MTF in organiziranimi trgi.

Predlog spremembe 1089
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 57 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za preprečitev neupravičenega podvajanja 
kontrole pristojni organ upošteva nadzor, 
ki ga nad sistemom obračuna in poravnave 
že izvajajo nacionalne centralne banke kot 
nadzorniki sistemov obračuna in poravnave 
ali drugi nadzorni organi, pristojni za take
sisteme.

Za preprečitev neupravičenega podvajanja 
kontrole pristojni organ upošteva nadzor, 
ki ga nad sistemom obračuna in poravnave 
že izvajajo ustrezne centralne banke kot 
nadzorniki sistemov obračuna in poravnave 
ali drugi nadzorni organi, pristojni za te
sisteme.

Or. en

Obrazložitev

Centralna banka, ki nadzoruje sisteme za obračun in poravnavo, je lahko tudi ECB in ne 
samo nacionalna centralna banka.

Predlog spremembe 1090
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Wolf Klinz

Predlog direktive
Naslov 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

OMEJITVE POZICIJ IN POROČANJE UPRAVLJANJE POZICIJ IN 
POROČANJE

Or. en

Obrazložitev

Mesta trgovanja vzpostavijo nabor različnih orodij/ureditev za upravljanje. Eno od teh orodij 
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so tudi omejitve pozicij, vendar bi moralo mesto trgovanja imeti možnost uporabe tudi drugih 
„nadomestnih ureditev z enakovrednim učinkom“, kot je upravljanje pozicij.

Predlog spremembe 1091
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] Člen se črta

Or. de

Obrazložitev

Eine undifferenzierte Verpflichtung der Marktbetreiber auf das Setzen von Obergrenzen oder 
alternativen Regelungen mit gleichwertiger Wirkung ist nicht gerechtfertigt und würde das 
Risikomanagement nicht-finanzieller Unternehmen gravierend beeinträchtigen. 
Absicherungsderivate stellen anerkanntermaßen keine Gefahr für die Stabilität der 
Finanzmärkte dar. Darüber hinaus haben die Marktbetreiber schon jetzt die Möglichkeit, 
fallweise Obergrenzen einzuführen, um einen funktionsfähigen Handel zu gewährleisten. Die 
verpflichtende Vorschrift würde den Handlungsspielraum und die Flexibilität der 
Handelsbetreiber unnötig beeinträchtigen, auf bestimmte Marktsituationen adäquat reagieren 
zu können.

Predlog spremembe 1092
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 59 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve pozicij Upravljanje pozicij, vključno z omejitvami 
pozicij

Or. en

Obrazložitev

Tako Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev (IOSCO) kot tudi skupina 
G20 sta opravila obsežno delo na področju izvedenih finančnih instrumentov na blago, zato je 
treba njihove zaključke upoštevati in jih vključiti v direktivo MiFID, da bi spoštovali 
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priporočila strokovnjakov na tem področju in na svetovni ravni delovali čim bolj usklajeno. 
Obe organizaciji priznavata, da bi se omejitve pozicij morale uporabljati v okviru sistema za 
upravljanje pozicij.

Predlog spremembe 1093
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 59 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve pozicij Upravljanje pozicij

Or. en

Predlog spremembe 1094
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 59 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve pozicij Pooblastila za upravljanje pozicij

Or. en

Predlog spremembe 1095
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, upravljavci MTF in OTF, ki uvrstijo v 

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, upravljavci MTF in OTF, ki uvrstijo v 
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trgovanje izvedene finančne instrumente na 
blago ali trgujejo z njimi, uveljavijo 
omejitve glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene kateri koli član trga ali udeleženec 
na trgu v določenem časovnem obdobju, 
ali nadomestne ureditve z enakovrednim 
učinkom, kot je upravljanje pozicij s pragi 
za samodejni pregled, ki se uvedejo za:

trgovanje izvedene finančne instrumente na 
blago ali trgujejo z njimi, uveljavijo 
omejitve glede odprtih pozicij v izvedenih 
finančnih instrumentih na blago, ki jih 
lahko ima kateri koli član trga ali 
udeleženec na trgu, ali nadomestne 
ureditve upravljanja pozicij z 
enakovrednim učinkom, kot je naročilo 
likvidacije ali prenosa odprtih pozicij, 
začasna ustavitev trgovanja, spreminjanje 
pogojev dobave, preklic poslov in 
zahtevanje razkritja namer o dobavi, ki se 
uvedejo za:

Or. en

Obrazložitev

Direktiva MiFID II pristojnim organom podeljuje pristojnosti za uvedbo omejitev pozicij, pa 
tudi nekaterih ukrepov, ki jih morajo sprejeti mesta trgovanja. Ti ukrepi bi morali biti 
dopolnilne narave. Prag se ne bi smel nanašati na število pogodb, ki jih lahko sklene 
posamezna oseba. Prag bi se moral nanašati na odprte pozicije (tako v členu 59 kot tudi v 
členu 72[(1)](g)). Samodejni pragi imajo lahko negativne učinke na likvidnost preglednih 
mest trgovanja in lahko pospešijo trgovanje zunaj organiziranega trga (OTC).

Predlog spremembe 1096
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, upravljavci MTF in OTF, ki uvrstijo v 
trgovanje izvedene finančne instrumente na 
blago ali trgujejo z njimi, uveljavijo 
omejitve glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene kateri koli član trga ali udeleženec 
na trgu v določenem časovnem obdobju, 
ali nadomestne ureditve z enakovrednim 
učinkom, kot je upravljanje pozicij s pragi 
za samodejni pregled, ki se uvedejo za:

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, MTF in OTF, ki uvrstijo v trgovanje 
izvedene finančne instrumente na blago ali 
trgujejo z njimi, uveljavijo omejitve glede 
ravni odprtih pozicij, ki jih lahko ima
kateri koli član trga ali udeleženec na trgu 
proti koncu izteka pogodbe, ali 
nadomestne ureditve z enakovrednim 
učinkom, kot je upravljanje pozicij s pragi 
za samodejni pregled, ki se uvedejo za:

Or. en
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Predlog spremembe 1097
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, upravljavci MTF in OTF, ki uvrstijo 
v trgovanje izvedene finančne instrumente 
na blago ali trgujejo z njimi, uveljavijo 
omejitve glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene kateri koli član trga ali udeleženec 
na trgu v določenem časovnem obdobju,
ali nadomestne ureditve z enakovrednim 
učinkom, kot je upravljanje pozicij s pragi 
za samodejni pregled, ki se uvedejo za:

Države članice zagotovijo, da pristojni 
organi za organizirane trge in MTF, ki 
uvrstijo v trgovanje izvedene finančne 
instrumente na blago ali trgujejo z njimi, 
uveljavijo omejitve glede števila pogodb, 
ki jih lahko sklene kateri koli član trga ali 
udeleženec na trgu oziroma kategorija 
članov trga ali udeležencev na trgu v 
določenem časovnem obdobju, za:

Or. en

Obrazložitev

Omejitve za posamezne udeležence na trgu so lahko učinkovite pri preprečevanju zlorabe trga 
in manipulacije. Vendar je treba oblikovati tudi omejitve za ves obseg špekulativnih (tj. 
nezavarovanih) dejavnosti (ali podkategorij, kot so skladi, vezani na blagovni indeks), da bi 
preprečili preveliko odstopanje cen od osnovnih ravni in pretirano nestanovitnost.

Predlog spremembe 1098
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, upravljavci MTF in OTF, ki uvrstijo v 
trgovanje izvedene finančne instrumente na 
blago ali trgujejo z njimi, uveljavijo 
omejitve glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene kateri koli član trga ali udeleženec 
na trgu v določenem časovnem obdobju, ali 
nadomestne ureditve z enakovrednim 
učinkom, kot je upravljanje pozicij s pragi 
za samodejni pregled, ki se uvedejo za:

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, upravljavci MTF in OTF, ki uvrstijo v 
trgovanje izvedene finančne instrumente na 
blago ali trgujejo z njimi, uveljavijo 
omejitve glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene kateri koli član trga ali udeleženec 
na trgu, z izjemo nefinančnih članov ali 
udeležencev, ki ukrepajo zaradi 
zavarovanja proizvodnje svojih zadevnih 
skupin, v določenem časovnem obdobju, 
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ali nadomestne ureditve z enakovrednim 
učinkom, kot je upravljanje pozicij s pragi 
za samodejni pregled, ki se uvedejo za:

Or. en

Predlog spremembe 1099
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, upravljavci MTF in OTF, ki uvrstijo v 
trgovanje izvedene finančne instrumente na 
blago ali trgujejo z njimi, uveljavijo 
omejitve glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene kateri koli član trga ali udeleženec 
na trgu v določenem časovnem obdobju, 
ali nadomestne ureditve z enakovrednim 
učinkom, kot je upravljanje pozicij s pragi 
za samodejni pregled, ki se uvedejo za:

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, upravljavci MTS in OTF, ki uvrstijo v 
trgovanje izvedene finančne instrumente na 
blago ali trgujejo z njimi, opravijo 
preglede pozicij, ki se uvedejo za:

Or. de

Predlog spremembe 1100
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, upravljavci MTF in OTF, ki uvrstijo v 
trgovanje izvedene finančne instrumente na 
blago ali trgujejo z njimi, uveljavijo 
omejitve glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene kateri koli član trga ali udeleženec 
na trgu v določenem časovnem obdobju, 
ali nadomestne ureditve z enakovrednim 
učinkom, kot je upravljanje pozicij s pragi 

Države članice zahtevajo, da organizirani 
trgi, upravljavci MTF in OTF, ki uvrstijo v 
trgovanje izvedene finančne instrumente na 
blago ali trgujejo z njimi, uveljavijo 
omejitve glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene kateri koli član trga ali udeleženec 
na trgu oziroma kategorija članov trga ali 
udeležencev na trgu v določenem 
časovnem obdobju, za:
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za samodejni pregled, ki se uvedejo za:

Or. en

Obrazložitev

Treba je oblikovati omejitve za kategorije udeležencev na trgu, pa tudi za posamezne 
udeležence na trgu, da bi preprečili izkrivljanje na področju oblikovanja cen na trgih 
izvedenih finančnih instrumentov na blago.

Predlog spremembe 1101
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice zagotovijo, da 
organizirani trgi, upravljavci MTF in 
OTF, ki uvrstijo v trgovanje izvedene 
finančne instrumente na blago ali trgujejo z 
njimi, uveljavijo omejitve glede števila 
pogodb, ki jih lahko sklene kateri koli član 
trga ali udeleženec na trgu v določenem 
časovnem obdobju, ali nadomestne 
ureditve z enakovrednim učinkom, kot je 
upravljanje pozicij s pragi za samodejni 
pregled, ki se uvedejo za:

Države članice ob tesnem usklajevanju z 
organom ESMA zagotovijo, da pristojni 
organi za organizirane trge, upravljavce 
MTF in OTF, ki uvrstijo v trgovanje 
izvedene finančne instrumente na blago ali 
trgujejo z njimi, pa tudi za trgovce, ki 
trgujejo zunaj organiziranega trga, 
uveljavijo predhodne in naknadne
omejitve glede števila ter tržne in 
nominalne vrednosti pogodb, ki jih lahko 
sklene katera koli oseba ali osebe, pa tudi 
različne kategorije vlagateljev, v 
določenem časovnem obdobju, in dodatne 
nadomestne ureditve, ki dopolnjujejo te 
omejitve, kot je upravljanje pozicij s pragi
za samodejni pregled, ki se uvedejo za:

Or. en

Predlog spremembe 1102
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, upravljavci MTF in OTF, ki uvrstijo v 
trgovanje izvedene finančne instrumente na 
blago ali trgujejo z njimi, uveljavijo 
omejitve glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene kateri koli član trga ali udeleženec 
na trgu v določenem časovnem obdobju, ali 
nadomestne ureditve z enakovrednim 
učinkom, kot je upravljanje pozicij s pragi 
za samodejni pregled, ki se uvedejo za:

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, upravljavci MTF in OTF, ki uvrstijo v 
trgovanje izvedene finančne instrumente na 
blago ali trgujejo z njimi, uveljavijo 
pooblastila za upravljanje pozicij s pragi 
za samodejni pregled, pri čemer lahko ta 
pooblastila vključujejo omejitve pozicij 
glede obsega pozicije, ki jih lahko sklene 
kateri koli član trga ali udeleženec na trgu, 
vendar le v dobavnem mesecu zadevnega 
izvedenega finančnega instrumenta na 
blago, ali nadomestne ureditve z 
enakovrednim učinkom, ki se uvedejo za:

Or. en

Predlog spremembe 1103
Gay Mitchell

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, upravljavci MTF in OTF, ki uvrstijo v 
trgovanje izvedene finančne instrumente na 
blago ali trgujejo z njimi, uveljavijo 
omejitve glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene kateri koli član trga ali udeleženec 
na trgu v določenem časovnem obdobju, ali 
nadomestne ureditve z enakovrednim 
učinkom, kot je upravljanje pozicij s pragi 
za samodejni pregled, ki se uvedejo za:

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, upravljavci MTF in OTF, ki uvrstijo v 
trgovanje izvedene finančne instrumente na 
blago ali trgujejo z njimi, uveljavijo 
omejitve glede neporavnanih pozicij, ki jih 
lahko sklene kateri koli član trga ali 
udeleženec na trgu v določenem časovnem 
obdobju, ali nadomestne ureditve z 
enakovrednim učinkom, kot je upravljanje 
pozicij s pragi za samodejni pregled, ki se 
uvedejo za:

Or. en

Predlog spremembe 1104
Sylvie Goulard
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Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, upravljavci MTF in OTF, ki uvrstijo v 
trgovanje izvedene finančne instrumente na 
blago ali trgujejo z njimi, uveljavijo 
omejitve glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene kateri koli član trga ali udeleženec 
na trgu v določenem časovnem obdobju, 
ali nadomestne ureditve z enakovrednim 
učinkom, kot je upravljanje pozicij s pragi 
za samodejni pregled, ki se uvedejo za:

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, upravljavci MTF in OTF, ki uvrstijo v 
trgovanje izvedene finančne instrumente na 
blago ali trgujejo z njimi, uveljavijo 
omejitve glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene katera koli oseba v določenem 
časovnem obdobju, ali nadomestne 
ureditve z enakovrednim učinkom, kot je 
upravljanje pozicij s pragi za samodejni 
pregled, ki se uvedejo za:

Or. en

Predlog spremembe 1105
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podporo likvidnosti; (a) podporo likvidnosti, ki je potrebna za 
zavarovanje pred tveganjem, ki je 
neposredno in objektivno povezano s 
poslovno dejavnostjo v zvezi z osnovnim 
blagom;

Or. en

Predlog spremembe 1106
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podporo likvidnosti; (a) zagotavljanje zadostne podpore 
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likvidnosti trga, ki je potrebna za 
dobroverne posle zavarovanja pred 
tveganji in za zmanjšanje nestanovitnosti;

Or. en

Predlog spremembe 1107
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podporo urejenim pogojem določanja
cen in poravnave.

(c) zagotavljanje, da funkcija oblikovanja 
cen in pogoji poravnave osnovnega trga 
niso moteni.

Or. en

Obrazložitev

Glavni namen ureditve blagovnih borz mora biti to, da se proizvajalcem iz realnega 
gospodarstva in potrošnikom omogoči zavarovanje pred tveganji na urejenem trgu po cenah, 
ki tako po ravni kot tudi nestanovitnosti odražajo temeljne dejavnike ponudbe in 
povpraševanja, ne pa spremenljivih interesov finančnega špekuliranja.

Predlog spremembe 1108
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) zagotavljanje oblikovanja cen za 
fizične trge;

Or. en

Obrazložitev

Zagotavljanje zadostne likvidnosti trga z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, ki 
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poslovnim udeležencem omogoča zavarovanje tveganj, povezanih z osnovnim blagom, je sicer 
pomembno, vendar so številni trgi prizadeti zaradi obsega kapitala, ki močno presega to 
raven, kar lahko povzroči znatno odstopanje cen od osnovnih ravni, ogrozi možnosti za 
oblikovanje cen in bistveno vpliva na potrošnike in podjetja v Uniji in na svetovni ravni. Te 
ravni so se v zadnjih 10 letih izjemno povečale.

Predlog spremembe 1109
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) zaščito funkcije oblikovanja cen 
osnovnega blaga;

Or. en

Obrazložitev

Oblikovati je treba omejitve za kategorije udeležencev na trgu, pa tudi za posamezne 
udeležence na trgu, da bi preprečili izkrivljanje na področju oblikovanja cen na trgih 
izvedenih finančnih instrumentov na blago.

Predlog spremembe 1110
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) preprečevanje, zmanjšanje ali 
odpravo pretiranih špekulacij in 
nestanovitnosti cen.

Or. en

Predlog spremembe 1111
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c b) preprečevanje kopičenja pozicij, ki 
izkrivljajo trg.

Or. en

Obrazložitev

Zagotavljanje zadostne likvidnosti trga z izvedenimi finančnimi instrumenti na blago, ki 
poslovnim udeležencem omogoča zavarovanje tveganj, povezanih z osnovnim blagom, je sicer 
pomembno, vendar so številni trgi prizadeti zaradi obsega kapitala, ki močno presega to 
raven, kar lahko povzroči znatno odstopanje cen od osnovnih ravni, ogrozi možnosti za 
oblikovanje cen in bistveno vpliva na potrošnike in podjetja v Uniji in na svetovni ravni. Te 
ravni so se v zadnjih 10 letih izjemno povečale.

Predlog spremembe 1112
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c b) preprečevanje, blaženje ali odpravo 
pretiranih špekulacij in nestanovitnosti 
cen osnovnega blaga.

Or. en

Predlog spremembe 1113
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komercialno podjetje v izračune odprtih 
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pozicij iz prvega pododstavka ne vključi 
pogodb, ki jih je podjetje sklenilo, pri 
katerih je mogoče objektivno izmeriti, da 
zmanjšujejo tveganja, ki so neposredno 
povezana s poslovno dejavnostjo podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Pogodbe, ki jih komercialna podjetja sklenejo z namenom zavarovanja, ne bi smele biti 
vključene v izračun. V zvezi s „komercialnimi podjetji“ glej člen 60(3)(d). Primerjaj s členom 
7(3) uredbe o infrastrukturi evropskega trga (EMIR).

Predlog spremembe 1114
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve ali ureditve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga ter način uporabe pogodb, ki se 
uvrstijo v trgovanje. Določijo jasne 
količinske prage, kot so največje število 
pogodb, ki jih lahko sklene oseba, ob 
upoštevanju značilnosti zadevnega 
osnovnega trga blaga, vključno z 
značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje in 
prevoza na trg.

Omejitve ali ureditve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga, način uporabe pogodb, ki se uvrstijo v 
trgovanje, in značilnosti zadevnega 
osnovnega trga blaga, vključno z 
značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje in 
prevoza na trg.

Or. en

Obrazložitev

Prag se ne bi smel nanašati na število pogodb, ki jih lahko kdo sklene. Samodejni pragi imajo 
lahko, odvisno od strukture trga, negativne učinke na likvidnost mest trgovanja. Če se bo prag 
uporabljal za izvedene finančne instrumente na blago, bi se moral nanašati na odprte pozicije 
(tako v členu 59 kot tudi v členu 72[(1)](g)). Primerjaj s členom 60(1), drugi odstavek: 
„odprte pozicije“. Primerjaj z izračunom klirinškega pragu v členu 7 uredbe EMIR.
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Predlog spremembe 1115
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve ali ureditve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga ter način uporabe pogodb, ki se
uvrstijo v trgovanje. Določijo jasne 
količinske prage, kot so največje število 
pogodb, ki jih lahko sklene oseba, ob 
upoštevanju značilnosti zadevnega 
osnovnega trga blaga, vključno z 
značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje in 
prevoza na trg.

Omejitve ali ureditve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga ter način uporabe pogodb, ki se 
uvrstijo v trgovanje. Določijo jasne 
količinske prage, kot so največja raven 
odprtih pozicij, ki jih lahko ima oseba 
proti koncu izteka pogodbe, ob 
upoštevanju značilnosti zadevnega 
osnovnega trga blaga, vključno z 
značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje in 
prevoza na trg.

Or. en

Predlog spremembe 1116
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve ali ureditve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga ter način uporabe pogodb, ki se 
uvrstijo v trgovanje. Določijo jasne 
količinske prage, kot so največje število 
pogodb, ki jih lahko sklene oseba, ob 
upoštevanju značilnosti zadevnega 
osnovnega trga blaga, vključno z 
značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje in 
prevoza na trg.

Omejitve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga ter način uporabe pogodb, ki se 
uvrstijo v trgovanje. Zlasti morajo 
razlikovati med pozicijami, ki objektivno 
zmanjšujejo tveganja, neposredno 
povezana s poslovnimi dejavnostmi v zvezi 
z blagom, in ostalimi pozicijami.
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Določijo jasne količinske prage, kot so 
največje število pogodb, ki jih lahko sklene 
oseba, ob upoštevanju značilnosti 
zadevnega osnovnega trga blaga, vključno 
z značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje 
in prevoza na trg. Uporabljajo se tako za 
pogodbe z gotovinskim plačilom kot tudi 
za fizično poravnane pogodbe in za 
promptne in enkratne posle ter vse 
dobavne mesece.

Or. en

Predlog spremembe 1117
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve ali ureditve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga ter način uporabe pogodb, ki se 
uvrstijo v trgovanje. Določijo jasne 
količinske prage, kot so največje število 
pogodb, ki jih lahko sklene oseba, ob 
upoštevanju značilnosti zadevnega 
osnovnega trga blaga, vključno z 
značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje in 
prevoza na trg.

Pregledi pozicij se opravijo na pregleden 
in nediskriminatoren način, pri čemer se 
določijo osebe, za katere veljajo ter vse 
izjeme, zlasti v primeru izvedenih 
finančnih instrumentov na blago, pri 
katerih je mogoče objektivno izmeriti, da 
zmanjšujejo tveganja, in upoštevajo 
naravo in sestavo udeležencev trga ter 
način uporabe pogodb, ki se uvrstijo v 
trgovanje. Določijo jasne količinske prage, 
kot so največje neto pozicije, ki jih lahko 
sklene oseba, ob upoštevanju značilnosti 
zadevnega osnovnega trga blaga, vključno 
z značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje 
in prevoza na trg.

Or. de

Predlog spremembe 1118
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve ali ureditve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga ter način uporabe pogodb, ki se 
uvrstijo v trgovanje. Določijo jasne 
količinske prage, kot so največje število 
pogodb, ki jih lahko sklene oseba, ob 
upoštevanju značilnosti zadevnega 
osnovnega trga blaga, vključno z 
značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje in 
prevoza na trg.

Omejitve in ureditve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga ter način uporabe pogodb, ki se 
uvrstijo v trgovanje. Zlasti morajo 
razlikovati med pozicijami, ki objektivno 
zmanjšujejo tveganja, neposredno 
povezana s poslovnimi dejavnostmi v zvezi 
z blagom, in ostalimi pozicijami. Določijo 
jasne količinske prage, kot so največje 
število pogodb, ki jih lahko sklene oseba, 
ob upoštevanju značilnosti zadevnega 
osnovnega trga blaga, vključno z 
značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje in 
prevoza na trg.

Omejitve se uporabljajo tudi za neto 
pozicije članov trga ali udeležencev na 
vseh organiziranih trgih, v MTF in OTF 
in za vse pozicije v enakovrednih 
pogodbah, s katerimi se trguje zunaj teh 
mest.
Omejitve se določijo za vsak mesec, v 
katerem ima oseba v lasti zadevni 
finančni produkt.
Podatki o omejitvah se poročajo organu 
ESMA, ki je pristojen za nadzor nad 
njimi. Organ ESMA za člane trga ali 
udeležence na trgu, ki delujejo na 
različnih mestih trgovanja znotraj EU, 
določi skupno omejitev, ki se uporablja v 
vsej EU.

Or. en

Obrazložitev

Treba je oblikovati omejitve za kategorije udeležencev na trgu, pa tudi za posamezne 
udeležence na trgu, da bi preprečili izkrivljanje na področju oblikovanja cen na trgih 
izvedenih finančnih instrumentov na blago. Omejitve je treba določiti za vsak mesec, v 
katerem ima kdo v lasti produkt. Če se omejitve določijo za čas, ki je blizu zapadlosti, ali za 
drugo časovno obdobje enkratnega posla, se jim je mogoče zlahka izogniti.
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Predlog spremembe 1119
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve ali ureditve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga ter način uporabe pogodb, ki se 
uvrstijo v trgovanje. Določijo jasne 
količinske prage, kot so največje število 
pogodb, ki jih lahko sklene oseba, ob 
upoštevanju značilnosti zadevnega 
osnovnega trga blaga, vključno z 
značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje in 
prevoza na trg.

Omejitve in ureditve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo trga ter način 
uporabe pogodb, ki se uvrstijo v trgovanje, 
s strani te osebe. Določijo jasne količinske 
in kakovostne prage, kot so največje 
število ter tržne in nominalne vrednosti 
pogodb, ki jih lahko sklenejo osebe in 
različne kategorije vlagateljev, ob 
upoštevanju značilnosti zadevnih osnovnih 
trgov blaga in njihove povezanosti z 
drugimi trgi, vključno z značilnimi vzorci 
proizvodnje, potrošnje, posredovanja in 
prevoza, ocenjenimi in uradnimi ravnmi 
zalog, vključno s predplačniškimi 
pogodbami, neizkoriščenih zmogljivosti in 
dolgoročnih gibanj ponudbe in 
povpraševanja. Omejitve veljajo za 
pogodbe, ki jih je mogoče poravnati 
fizično ali v gotovini, ter pogodbe, ki jih 
ima katera oseba sklenjene v promptnem 
mesecu in katerem koli poznejšem 
obdobju izpolnitve ali poravnave. Organ 
ESMA in države članice pri določanju 
omejitev zagotovijo, da se spoštujejo 
legitimni interesi udeležencev, ki 
opravljajo dobroverne dejavnosti 
zavarovanja pred tveganji.

Or. en

Predlog spremembe 1120
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve ali ureditve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga ter način uporabe pogodb, ki se 
uvrstijo v trgovanje. Določijo jasne 
količinske prage, kot so največje število 
pogodb, ki jih lahko sklene oseba, ob 
upoštevanju značilnosti zadevnega 
osnovnega trga blaga, vključno z 
značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje in 
prevoza na trg.

Omejitve ali ureditve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga ter način uporabe pogodb, ki se 
uvrstijo v trgovanje. Določijo jasne 
količinske prage, kot so največje število 
pogodb, ki jih lahko sklene oseba, ob 
upoštevanju značilnosti zadevnega 
osnovnega trga blaga, vključno z 
značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje in 
prevoza na trg. Zlasti morajo razlikovati 
med pozicijami, ki zmanjšujejo tveganja, 
neposredno povezana s poslovnimi 
dejavnostmi v zvezi z blagom, in ostalimi 
pozicijami.

Or. de

Obrazložitev

Če pa se uvedejo omejitve, bo treba posle nefinančnih podjetij, ki zmanjšujejo tveganja, 
izvzeti iz te ureditve. Omejitve pozicij bi nesorazmerno omejile možnosti za obvladovanje 
poslovnih tveganj. Zmanjšanje omejitev pozicij bi pozneje lahko privedlo celo do potrebe po 
ponovnem odpiranju pozicij. Oba scenarija bi bila v nasprotju s ciljem zmanjševanja tveganj.

Predlog spremembe 1121
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve ali ureditve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga ter način uporabe pogodb, ki se 
uvrstijo v trgovanje. Določijo jasne 
količinske prage, kot so največje število 
pogodb, ki jih lahko sklene oseba, ob 
upoštevanju značilnosti zadevnega 

Pooblastila so pregledna in 
nediskriminatorna ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga ter način uporabe pogodb, ki se 
uvrstijo v trgovanje, kot tudi likvidnostne
značilnosti zadevnega osnovnega trga 
blaga ter značilne vzorce proizvodnje, 
potrošnje in prevoza na trg.
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osnovnega trga blaga, vključno z 
značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje in 
prevoza na trg.

Or. en

Predlog spremembe 1122
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve ali ureditve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev
trga ter način uporabe pogodb, ki se 
uvrstijo v trgovanje. Določijo jasne 
količinske prage, kot so največje število 
pogodb, ki jih lahko sklene oseba, ob 
upoštevanju značilnosti zadevnega 
osnovnega trga blaga, vključno z 
značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje in 
prevoza na trg.

Omejitve ali ureditve določi pristojni 
organ za organizirani trg in MTF. So
pregledne in nediskriminatorne ter 
določajo osebe, za katere veljajo, ter vse 
izjeme, pri čemer upoštevajo naravo in 
sestavo trga ter način uporabe pogodb, ki 
se uvrstijo v trgovanje, s strani takih oseb. 
Določijo jasne količinske prage, kot so 
največje število pogodb, ki jih lahko sklene 
oseba ali več oseb, ob upoštevanju 
značilnosti zadevnega trga izvedenih 
finančnih instrumentov in zadevnega 
osnovnega trga blaga.

Or. en

Predlog spremembe 1123
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se podobne 
omejitve ali ureditve uporabljajo za 
izvedene finančne instrumente na blago, 
ki niso bili uvrščeni v trgovanje ali se z 
njimi ne trguje na organiziranem trgu ali 
v MTF, najpozneje [X] let po pričetku 
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veljavnosti zgornjih omejitev in ureditev, 
ko ustrezni pristojni organ prevzame 
odgovornost za uporabo takšnih omejitev 
in ureditev.

Or. en

Predlog spremembe 1124
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ta pregled opravijo organizirani trgi 
ter upravljavci MTF in OTF, kot sledi, pri 
čemer so podrobnosti natančneje 
opredeljene v regulativnih standardih v 
skladu z odstavkom 3a:
(a) člani in udeleženci organiziranih 
trgov, MTF in OTF sporočajo zadevnemu 
mestu trgovanja podrobnosti o svojih 
pozicijah v skladu s členom 60(2);
(b) organizirani trgi ter upravljavci MTF 
in OTF lahko od članov in udeležencev 
zahtevajo informacije o vsaki
dokumentaciji v zvezi z velikostjo ali 
namenom pozicije ali izpostavljenosti, ki 
izhaja iz izvedenega finančnega 
instrumenta na blago;
(c) organizirani trgi ter upravljavci MTF 
in OTF lahko po opravljeni analizi 
informacij, prejetih v skladu s točkama (a) 
in (b), od zadevnih članov ali udeležencev 
trga zahtevajo, da sprejmejo ukrepe za 
delno ali popolno zmanjšanje velikosti 
pozicije ali izpostavljenosti izvedenih 
finančnih instrumentov na blago, ali pa te 
ukrepe sprejmejo sami, če je to potrebno 
za zagotovitev celovitosti in pravilnega 
delovanja prizadetih trgov;
(d) če ukrepi iz točke (c) niso ustrezni, 
lahko organizirani trgi ter upravljavci 
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MTF in OTF po opravljeni analizi 
informacij, prejetih v skladu s točkama (a) 
in (b), omejijo sposobnost članov ali 
udeležencev trga za sklepanje poslov z 
izvedenimi finančnimi instrumenti na 
blago, vključno z uvedbo 
nediskriminatornih omejitev za pozicije, ki 
jih lahko člani ali udeleženci trga sklenejo 
v določenem obdobju, če je to potrebno za 
zagotovitev celovitosti in pravilnega 
delovanja prizadetih trgov;
(e) organizirani trgi, MTF in OTF v 
skladu z odstavkom 2 obveščajo pristojne 
organe o podrobnostih informacij, 
prejetih v skladu s točkami od (b) do (d), 
ter o sprejetih ukrepih.

Or. de

Predlog spremembe 1125
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Organ ESMA pripravi osnutke 
regulativnih tehničnih standardov, s 
katerimi opredeli obseg, v katerem naj bi 
se uporabljale omejitve za pozicije v 
izvedenih finančnih instrumentih na 
blago v skladu z odstavkom 1. 
ESMA predloži Komisiji te osnutke 
regulativnih tehničnih standardov do 
[…]*.
Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v 
skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010 sprejme regulativne 
tehnične standarde iz prvega pododstavka.
__________________
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*UL – vstaviti datum: …

Or. en

Obrazložitev

Organ ESMA mora opredeliti in uporabljati omejitve pozicij glede števila pogodb. Omejitve 
pozicij je treba določiti na skupni osnovi na ravni pravnega subjekta, da bi zagotovili 
nemoteno delovanje trgov. Pri oblikovanju tovrstnih omejitev bi morali razlikovati med 
pozicijami, povezanimi s poslovno dejavnostjo v zvezi z blagom, in ostalimi pozicijami.

Predlog spremembe 1126
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Za komercialna podjetja ne veljajo 
omejitve pozicij za tiste proizvode, ki se 
uporabljajo za dejavnosti obvladovanja 
tveganja ali ki se uporabljajo zaradi 
izpolnjevanja obveznosti glede 
usklajenosti z zakonodajo.

Or. en

Obrazložitev

Podjetja, ki morajo dostopati do trgov, da bi obvladovala tveganja, povezana z osnovno 
poslovno dejavnostjo, morajo biti izvzeta iz omejitev pozicij. Omejitve pozicij preprečujejo 
učinkovito obvladovanje tveganj, saj lahko podjetja na ta način obvladujejo svoja tveganja, 
povezana s ceno blaga, le do določene ravni.

Predlog spremembe 1127
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Finančni instrumenti nefinančnih 
podjetij, pri katerih je mogoče objektivno 
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izmeriti, da prispevajo k zmanjšanju 
tveganja, in so neposredno povezani s 
poslovno dejavnostjo ali dejavnostjo 
likvidnostnega in finančnega upravljanja, 
so izvzeti iz omejitev ali nadomestnih 
ureditev z enakovrednim učinkom.

Or. de

Obrazložitev

Če se uvedejo omejitve, bo treba posle nefinančnih podjetij, ki zmanjšujejo tveganja, izvzeti iz 
te ureditve. Omejitve pozicij bi nesorazmerno omejile možnosti za obvladovanje poslovnih 
tveganj. Zmanjšanje omejitev pozicij bi pozneje lahko privedlo celo do potrebe po ponovnem 
odpiranju pozicij. Oba scenarija bi bila v nasprotju s ciljem zmanjševanja tveganj.

Predlog spremembe 1128
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organizirani trgi, MTF in OTF obvestijo 
svoje pristojne organe o podrobnostih 
omejitev ali ureditev. Pristojni organ 
sporoči iste informacije organu ESMA, ki 
na svoji spletni strani objavi in vzdržuje 
zbirko podatkov s povzetki o veljavnih 
omejitvah in ureditvah.

2. Organizirani trgi, MTF, OTF in trgovci 
na prostem trgu obvestijo svoje pristojne 
organe o podrobnostih omejitev in
ureditev. Pristojni organ sporoči iste 
informacije organu ESMA, ki na svoji 
spletni strani objavi in vzdržuje zbirko 
podatkov s povzetki o veljavnih omejitvah 
in ureditvah. Pristojni organ ali organ 
ESMA lahko od organiziranih trgov, 
MTF, OTF ali trgovcev, ki trgujejo zunaj 
organiziranega trga, zahteva, da 
pregledajo podrobnosti v zvezi z 
omejitvami in ureditvami, če meni, da ne 
izpolnjujejo meril, določenih v odstavku 1.

Or. en

Predlog spremembe 1129
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organizirani trgi, MTF in OTF
obvestijo svoje pristojne organe o 
podrobnostih omejitev ali ureditev.
Pristojni organ sporoči iste informacije 
organu ESMA, ki na svoji spletni strani 
objavi in vzdržuje zbirko podatkov s 
povzetki o veljavnih omejitvah in 
ureditvah.

2. Organizirani trgi in MTF obvestijo svoje 
pristojne organe o podrobnostih omejitev. 
Pristojni organ sporoči iste informacije 
organu ESMA, ki na svoji spletni strani 
objavi in vzdržuje zbirko podatkov s
povzetki o veljavnih omejitvah.

Or. en

Predlog spremembe 1130
Gunnar Hökmark

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organizirani trgi, MTF in OTF obvestijo 
svoje pristojne organe o podrobnostih 
omejitev ali ureditev. Pristojni organ 
sporoči iste informacije organu ESMA, ki 
na svoji spletni strani objavi in vzdržuje 
zbirko podatkov s povzetki o veljavnih 
omejitvah in ureditvah.

2. Organizirani trgi, MTF in OTF obvestijo 
svoje pristojne organe o podrobnostih 
pooblastil. Pristojni organ sporoči iste 
informacije organu ESMA, ki na svoji 
spletni strani objavi in vzdržuje zbirko 
podatkov s povzetki o veljavnih 
pooblastilih.

Or. en

Predlog spremembe 1131
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organizirani trgi, MTF in OTF 2. Pristojni organ sporoči iste informacije 
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obvestijo svoje pristojne organe o 
podrobnostih omejitev ali ureditev.
Pristojni organ sporoči iste informacije 
organu ESMA, ki na svoji spletni strani 
objavi in vzdržuje zbirko podatkov s 
povzetki o veljavnih omejitvah in 
ureditvah.

organu ESMA, ki na svoji spletni strani 
objavi in vzdržuje zbirko podatkov s 
povzetki o veljavnih omejitvah in 
ureditvah.

Or. en

Predlog spremembe 1132
Herbert Dorfmann

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Države članice zagotovijo, da 
organizirani trgi, upravljavci MTF in 
OTF, ki uvrstijo v trgovanje izvedene 
finančne instrumente na blago ali trgujejo 
z njimi, svoje trge po potrebi upravljajo na 
način, ki zagotavlja konvergenco med trgi 
izvedenih finančnih instrumentov in 
gotovinskimi trgi v dobavnem mesecu.

Or. en

Obrazložitev

Trgi izvedenih finančnih instrumentov morajo delovati pravilno, če naj bodo učinkovito 
orodje, s katerim se lahko zavarovatelji ter kmetje in predelovalci v realnem sektorju 
zavarujejo pred tveganji, povezanimi s cenami tokov blaga in osnovnih proizvodov. Ti trgi 
morajo zagotavljati konvergenco s promptnimi trgi v dobavnem mesecu pogodbe. Na ta način 
so tesno povezani s fizičnim blagom. Organi držav članic bi morali imeti možnost, da od borz 
zahtevajo, naj zagotovijo, da bodo tehnični načini, na katere upravljajo svoje pogodbe in trge
izvedenih finančnih instrumentov, omogočali takšno konvergenco.

Predlog spremembe 1133
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
Wolf Klinz
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Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 za 
določitev omejitev ali nadomestnih 
ureditev glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene posamezna oseba v določenem 
obdobju, ter potrebne enakovredne učinke
nadomestnih ureditev, vzpostavljenih v 
skladu z odstavkom 1, kot tudi pogoje za 
izjeme. Omejitve ali nadomestne ureditve 
upoštevajo pogoje iz odstavka 1 in 
omejitve, ki jih določajo organizirani trgi, 
MTF in OTF. Omejitve ali nadomestne 
ureditve, določene v delegiranih aktih, 
imajo tudi prednost pred ukrepi, ki jih 
določijo pristojni organi v skladu s 
členom 72(1)(g) te direktive.

3. ESMA pripravi osnutke regulativnih
tehničnih standardov za določitev učinkov
ureditev upravljanja pozicij, 
vzpostavljenih v skladu z odstavkom 1, kot 
tudi pogojev za izjeme. Omejitve ali 
nadomestne ureditve upoštevajo pogoje iz 
odstavka 1 in dejstvo, da se blago lahko 
trži na več trgih. Omejitve ali nadomestne 
ureditve, določene v osnutkih regulativnih 
tehničnih standardov, imajo tudi prednost 
pred ukrepi, ki jih določijo pristojni organi 
v skladu s členom 72 (g) te direktive.

ESMA predloži Komisiji te osnutke 
regulativnih tehničnih standardov 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 vstaviti datum: …

Or. en

Obrazložitev

Za nadomestne ureditve ne bi smeli zahtevati samodejnih pragov. Ti imajo namreč lahko, 
odvisno od strukture trga, negativne učinke na likvidnost preglednih mest trgovanja in lahko 
pospešijo trgovanje zunaj organiziranega trga (OTC). Prag se ne bi smel nanašati na število 
pogodb, ki jih lahko kdo sklene. To vprašanje je tehnične narave in je zato primerneje, da ga 
obravnava ESMA.

Predlog spremembe 1134
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 za 
določitev omejitev ali nadomestnih 
ureditev glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene posamezna oseba v določenem 
obdobju, ter potrebne enakovredne učinke 
nadomestnih ureditev, vzpostavljenih v 
skladu z odstavkom 1, kot tudi pogoje za 
izjeme. Omejitve ali nadomestne ureditve
upoštevajo pogoje iz odstavka 1 in
omejitve, ki jih določajo organizirani trgi, 
MTF in OTF. Omejitve ali nadomestne 
ureditve, določene v delegiranih aktih, 
imajo tudi prednost pred ukrepi, ki jih 
določijo pristojni organi v skladu s 
členom 72(1)(g) te direktive.

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 za 
določitev:

(a) omejitev glede števila pogodb, ki jih 
lahko sklene posamezna oseba v 
določenem obdobju,

(b) deleža pogodb, sklenjenih na vseh 
organiziranih trgih in MTF, za izvedene 
finančne instrumente na blago, ki 
objektivno ne zmanjšujejo tveganj, ki so 
neposredno povezana s poslovnimi 
dejavnostmi v zvezi z blagom, v primerjavi 
s pogodbami, za katere velja nasprotno,
(c) dodatnih kontrol, ki so potrebne za 
zagotavljanje pravilnega delovanja trgov, 
in
(d) pogojev za izjeme in za določanje, kdaj 
pozicije objektivno zmanjšujejo tveganja, 
neposredno povezana s poslovnimi 
dejavnostmi v zvezi z blagom.

Omejitve upoštevajo pogoje iz odstavka 1, 
potrebo po ustreznem razlikovanju med 
blagom in kategorijami udeležencev na 
trgu ter omejitve, ki jih določajo mesta 
trgovanja.
Omejitve, določene v delegiranih aktih, 
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imajo tudi prednost pred ukrepi, ki jih 
določijo pristojni organi v skladu s 
členom 72(1)(g) te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 1135
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 za 
določitev omejitev ali nadomestnih 
ureditev glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene posamezna oseba v določenem 
obdobju, ter potrebne enakovredne učinke 
nadomestnih ureditev, vzpostavljenih v 
skladu z odstavkom 1, kot tudi pogoje za 
izjeme. Omejitve ali nadomestne ureditve
upoštevajo pogoje iz odstavka 1 in 
omejitve, ki jih določajo organizirani trgi, 
MTF in OTF. Omejitve ali nadomestne 
ureditve, določene v delegiranih aktih, 
imajo tudi prednost pred ukrepi, ki jih 
določijo pristojni organi v skladu s 
členom 72(1)(g) te direktive.

3. Organ ESMA pripravi osnutke 
regulativnih tehničnih standardov za 
določitev pregleda pozicij iz odstavka 1, 
zlasti pa omejitev glede neto pozicij, ki jih 
lahko sklene posamezna oseba v 
določenem obdobju, kot tudi pogojev za 
izjeme, zlasti za izvedene finančne 
instrumente na blago, pri katerih je 
mogoče objektivno izmeriti, da 
zmanjšujejo tveganja. Pregled pozicij
upošteva pogoje iz odstavka 1 in pravila, 
ki jih določajo organizirani trgi, MTF in 
OTF.

Po zaključku odprtega javnega 
posvetovanja predloži ESMA Komisiji te 
osnutke regulativnih tehničnih 
standardov do […]*.
Komisija je pooblaščena za sprejetje 
regulativnih tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka v skladu s členi 10 do 
14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.
Pregled pozicij, določen v regulativnih 
tehničnih standardih, ima tudi prednost 
pred ukrepi, ki jih določijo pristojni organi 
v skladu s členom 72(1)(g) te direktive.

____________________
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* UL: prosimo, vstavite datum: 12 
mesecev po začetku veljavnosti te 
direktive.

Or. de

Predlog spremembe 1136
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 za 
določitev omejitev ali nadomestnih
ureditev glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene posamezna oseba v določenem 
obdobju, ter potrebne enakovredne učinke
nadomestnih ureditev, vzpostavljenih v 
skladu z odstavkom 1, kot tudi pogoje za 
izjeme. Omejitve ali nadomestne ureditve 
upoštevajo pogoje iz odstavka 1 in 
omejitve, ki jih določajo organizirani trgi, 
MTF in OTF. Omejitve ali nadomestne
ureditve, določene v delegiranih aktih, 
imajo tudi prednost pred ukrepi, ki jih 
določijo pristojni organi v skladu s 
členom 72(1)(g) te direktive.

3. Organ ESMA predloži osnutke 
regulativnih tehničnih standardov 
Komisiji za določitev predhodnih omejitev 
in ureditev glede števila pogodb, ki jih 
lahko sklene posamezna oseba v 
določenem obdobju, ter potrebnih učinkov
dodatnih ureditev in metod za 
izračunavanje pozicij, vzpostavljenih v 
skladu z odstavkom 1, kot tudi pogojev za 
izjeme ter ustreznih deležev celotnega 
obsega pozicij v primerjavi s skupnimi 
pozicijami, ki izhajajo iz dobrovernih 
poslov zavarovanja pred tveganji, 
potrebnih za določanje, ali je prišlo do 
pretirane špekulacije oziroma ali obstaja 
tveganje, da bo do tega prišlo. Omejitve in
ureditve upoštevajo pogoje iz odstavka 1 in 
omejitve, ki jih določajo organizirani trgi, 
MTF in OTF. Omejitve in ureditve, 
določene v delegiranih aktih, imajo tudi 
prednost pred ukrepi, ki jih določijo 
pristojni organi v skladu s členom 72(1)(g) 
te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 1137
Gunnar Hökmark
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Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 za 
določitev omejitev ali nadomestnih 
ureditev glede števila pogodb, ki jih lahko
sklene posamezna oseba v določenem 
obdobju, ter potrebne enakovredne učinke
nadomestnih ureditev, vzpostavljenih v 
skladu z odstavkom 1, kot tudi pogoje za 
izjeme. Omejitve ali nadomestne ureditve
upoštevajo pogoje iz odstavka 1 in 
omejitve, ki jih določajo organizirani trgi, 
MTF in OTF. Omejitve ali nadomestne 
ureditve, določene v delegiranih aktih, 
imajo tudi prednost pred ukrepi, ki jih 
določijo pristojni organi v skladu s 
členom 72(1)(g) te direktive.

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 za 
določitev upravljavskih pooblastil glede 
zmožnosti posamezne osebe, da sklene 
pogodbe na izvedene finančne 
instrumente v določenem obdobju, ter 
potrebnih enakovrednih učinkov
nadomestnih ureditev, vzpostavljenih v 
skladu z odstavkom 1, kot tudi pogojev za 
izjeme in metod za določanje omejitev 
pozicij. Za izračunavanje skladnosti z 
omejitvami pozicij se lahko pozicije v 
ekonomsko enakovrednih poslih zunaj 
organiziranega trga izravnajo s 
pozicijami, sklenjenimi na organiziranem 
trgu, v MTF ali OTF. Upravljavska 
pooblastila upoštevajo pogoje iz 
odstavka 1 in omejitve, ki jih določajo 
organizirani trgi, MTF in OTF. 
Upravljavska pooblastila, določena v 
delegiranih aktih, imajo tudi prednost pred 
ukrepi, ki jih določijo pristojni organi v 
skladu s členom 72(1)(g) te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 1138
Gay Mitchell

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 za 
določitev omejitev ali nadomestnih 
ureditev glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene posamezna oseba v določenem 
obdobju, ter potrebne enakovredne učinke
nadomestnih ureditev, vzpostavljenih v 

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 za 
določitev omejitev ali nadomestnih 
ureditev glede neporavnanih pozicij, ki jih 
lahko sklene posamezna oseba v 
določenem obdobju, ter potrebnih 
enakovrednih učinkov nadomestnih 
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skladu z odstavkom 1, kot tudi pogoje za 
izjeme. Omejitve ali nadomestne ureditve 
upoštevajo pogoje iz odstavka 1 in 
omejitve, ki jih določajo organizirani trgi, 
MTF in OTF. Omejitve ali nadomestne 
ureditve, določene v delegiranih aktih, 
imajo tudi prednost pred ukrepi, ki jih 
določijo pristojni organi v skladu s 
členom 72(1)(g) te direktive.

ureditev, vzpostavljenih v skladu z 
odstavkom 1, kot tudi pogojev za izjeme. 
Omejitve ali nadomestne ureditve 
upoštevajo pogoje iz odstavka 1 in 
omejitve, ki jih določajo organizirani trgi, 
MTF in OTF. Omejitve ali nadomestne 
ureditve, določene v delegiranih aktih, 
imajo tudi prednost pred ukrepi, ki jih 
določijo pristojni organi v skladu s 
členom 72(1)(g) te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 1139
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 za 
določitev omejitev ali nadomestnih 
ureditev glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene posamezna oseba v določenem 
obdobju, ter potrebne enakovredne učinke
nadomestnih ureditev, vzpostavljenih v 
skladu z odstavkom 1, kot tudi pogoje za 
izjeme. Omejitve ali nadomestne ureditve 
upoštevajo pogoje iz odstavka 1 in 
omejitve, ki jih določajo organizirani trgi, 
MTF in OTF. Omejitve ali nadomestne 
ureditve, določene v delegiranih aktih, 
imajo tudi prednost pred ukrepi, ki jih 
določijo pristojni organi v skladu s 
členom 72(1)(g) te direktive.

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 za 
določitev omejitev ali nadomestnih 
ureditev glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene posamezna oseba v določenem 
obdobju, ter potrebnih enakovrednih 
učinkov nadomestnih ureditev, 
vzpostavljenih v skladu z odstavkom 1, kot 
tudi pogojev za izjeme. Omejitve ali 
nadomestne ureditve upoštevajo pogoje iz 
odstavka 1 in omejitve, ki jih določa 
pristojni organ. Omejitve ali nadomestne 
ureditve, določene v delegiranih aktih, 
imajo tudi prednost pred ukrepi, ki jih 
določijo pristojni organi v skladu s 
členom 72(1)(g) te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 1140
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Organ ESMA Komisiji do [31. 
decembra 2012] predloži osnutke 
navedenih regulativnih tehničnih 
standardov.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz odstavka 3 v skladu s 
členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.
Ustrezno razmerje med celokupnimi 
pozicijami in skupnimi pozicijami, 
izhajajočimi iz dobrovernih poslov 
zavarovanja pred tveganji, iz odstavka 3, 
ki je potrebno za ugotovitev, ali je nastal 
položaj pretiranih špekulacij, je 3. 
Komisija je pooblaščena za sprejetje 
regulativnih tehničnih standardov, ki 
spreminjajo tak prag, pri čemer upošteva 
gibanja na finančnih trgih.

Or. en

Predlog spremembe 1141
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organi ne določijo omejitev ali 
nadomestnih ureditev, ki so bolj 
restriktivne od tistih, ki so sprejete v 
skladu s odstavkom 3, razen v izrednih 
primerih, kadar so objektivno utemeljene 
in sorazmerne ob upoštevanju likvidnosti 
specifičnega trga in urejenega delovanja 
trga. Omejitve veljajo za začetno obdobje, 
ki ne presega šest mesecev od datuma 
objave na spletni strani zadevnega 
pristojnega organa. Takšna omejitev se 

črtano



PE489.466v01-00 116/155 AM\901766SL.doc

SL

lahko podaljša za nadaljnja obdobja, ki ne 
presegajo šest mesecev, če so razlogi za 
omejitev še naprej aktualni. Če se 
omejitev po izteku obdobja šest mesecev 
ne podaljša, samodejno preneha veljati.
Če pristojni organi sprejmejo ukrepe, ki 
so bolj restriktivni od ukrepov, sprejetih v 
skladu z odstavkom 3, o tem obvestijo 
organ ESMA. V obvestilu navede razloge 
za strožje ukrepe. ESMA v 24 urah izda 
mnenje, ali je ukrep potreben za 
obravnavo izrednega primera. Mnenje se 
objavi na spletni strani organa ESMA.
Kadar pristojni organ sprejme ukrepe v 
nasprotju z mnenjem organa ESMA, takoj 
na svoji spletni strani objavi obvestilo, v 
katerem v celoti pojasni svoje razloge za 
to.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organi bi morali imeti možnost, da sprejmejo ukrepe, ki so lahko bolj restriktivni od 
določb, predlaganih v tej direktivi.

Predlog spremembe 1142
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi ne določijo omejitev ali 
nadomestnih ureditev, ki so bolj 
restriktivne od tistih, ki so sprejete v 
skladu s odstavkom 3, razen v izrednih 
primerih, kadar so objektivno utemeljene 
in sorazmerne ob upoštevanju likvidnosti 
specifičnega trga in urejenega delovanja 
trga. Omejitve veljajo za začetno obdobje, 
ki ne presega šest mesecev od datuma 
objave na spletni strani zadevnega 

črtano
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pristojnega organa. Takšna omejitev se 
lahko podaljša za nadaljnja obdobja, ki ne 
presegajo šest mesecev, če so razlogi za 
omejitev še naprej aktualni. Če se 
omejitev po izteku obdobja šest mesecev 
ne podaljša, samodejno preneha veljati.

Or. en

Predlog spremembe 1143
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi ne določijo omejitev ali 
nadomestnih ureditev, ki so bolj 
restriktivne od tistih, ki so sprejete v skladu 
s odstavkom 3, razen v izrednih primerih, 
kadar so objektivno utemeljene in 
sorazmerne ob upoštevanju likvidnosti 
specifičnega trga in urejenega delovanja 
trga. Omejitve veljajo za začetno obdobje, 
ki ne presega šest mesecev od datuma 
objave na spletni strani zadevnega 
pristojnega organa. Takšna omejitev se 
lahko podaljša za nadaljnja obdobja, ki ne 
presegajo šest mesecev, če so razlogi za 
omejitev še naprej aktualni. Če se omejitev 
po izteku obdobja šest mesecev ne 
podaljša, samodejno preneha veljati.

Pristojni organi praviloma lahko določijo 
omejitve, ki so bolj restriktivne od tistih, ki 
so sprejete v skladu z odstavkom 3, za 
dosego ciljev iz odstavka 1. Organ ESMA 
je treba ustrezno obvestiti. Omejitve 
veljajo za začetno obdobje, ki ne presega 
šest mesecev od datuma objave na spletni 
strani zadevnega pristojnega organa.
Takšna omejitev se lahko podaljša za 
nadaljnja obdobja, ki ne presegajo šest
mesecev, če so razlogi za omejitev še 
naprej aktualni. Če se omejitev po izteku 
obdobja šest mesecev ne podaljša, 
samodejno preneha veljati.

Or. en

Predlog spremembe 1144
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve veljajo za začetno obdobje, ki ga 
ustrezno določi pristojni organ, od 
datuma objave na spletni strani zadevnega 
pristojnega organa. Takšna omejitev se 
lahko podaljša za nadaljnja obdobja, ki ne 
presegajo šest mesecev, če so razlogi za 
omejitev še naprej aktualni. Če se 
omejitev po izteku obdobja šest mesecev 
ne podaljša, samodejno preneha veljati.
Pristojni organ, ki sprejme restriktivnejše 
ukrepe iz odstavka 4, o tem nemudoma 
obvesti pristojne organe v državah 
članicah, kjer se nahajajo mesta 
trgovanja, ki trgujejo z istimi zadevnimi 
sredstvi ali razredom sredstev.
Če se pristojni organ ne strinja z 
ukrepom, ki ga sprejme drug pristojni 
organ v zvezi s finančnim instrumentom, s 
katerim trgujejo na različnih mestih 
trgovanja, za katera so pristojni različni 
organi, lahko organ ESMA tem organom 
pomaga pri sklenitvi skrbno pretehtanega 
dogovora v skladu s členom 19 Uredbe 
(EU) št. 1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 1145
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 59 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 59a
Kategorije udeležencev na trgu iz člena 59 
razlikujejo med podjetji, ki zavarujejo 
poslovna tveganja, in ostalimi.
Kategorija podjetij, za katera je značilno, 
da svojih poslovnih tveganj ne zavarujejo, 
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ne sme imeti pozicij, ki presegajo 20 % 
zadevnih odprtih pozicij.
Organ ESMA pripravi osnutke tehničnih 
standardov za omejitev pozicij posameznih 
udeležencev na trgu, da bi kateremu
udeležencu preprečil obvladovanje 
zadevnega trga.

Or. en

Predlog spremembe 1146
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, MTF in OTF, ki uvrščajo v trgovanje 
izvedene finančne instrumente na blago ali 
emisijske kupone ali njihove izvedene 
finančne instrumente oziroma trgujejo z 
njimi :

Države članice in ESMA zagotovijo, da 
organizirani trgi, MTF, OTF in trgovci na 
prostem trgu, ki uvrščajo v trgovanje 
izvedene finančne instrumente na blago ali 
emisijske kupone ali njihove izvedene 
finančne instrumente oziroma trgujejo z 
njimi:

Or. en

Predlog spremembe 1147
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, MTF in OTF, ki uvrščajo v trgovanje 
izvedene finančne instrumente na blago ali 
emisijske kupone ali njihove izvedene 
finančne instrumente oziroma trgujejo z 
njimi :

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi in MTF, ki uvrščajo v trgovanje 
izvedene finančne instrumente na blago ali 
emisijske kupone ali njihove izvedene 
finančne instrumente oziroma trgujejo z 
njimi:
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Or. en

Predlog spremembe 1148
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) javno objavijo tedensko poročilo s 
skupnimi pozicijami, ki jih imajo različne 
kategorije trgovcev za različne finančne 
instrumente, s katerimi trgujejo na njihovih 
platformah v skladu z odstavkom 3;

(a) javno objavijo dnevno poročilo s 
skupnimi pozicijami, ki jih imajo različne 
kategorije trgovcev za različne finančne 
instrumente, s katerimi trgujejo na njihovih 
platformah v skladu z odstavkom 3;

Or. en

Obrazložitev

Zbrati je treba dosledne, podrobne in standardizirane podatke iz vse Unije ter jih združiti, da 
bi lahko učinkovito uporabljali omejitve pozicij za posamezne trgovce in kategorije trgovcev. 
To bo omogočilo preprečevanje izkrivljanja oblikovanja cen na trgih izvedenih finančnih 
instrumentov na blago ter prispevalo k odkrivanju sistemskih tveganj in preprečevanju 
njihovega kopičenja.

Predlog spremembe 1149
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) javno objavijo tedensko poročilo s 
skupnimi pozicijami, ki jih imajo različne 
kategorije trgovcev za različne finančne 
instrumente, s katerimi trgujejo na njihovih 
platformah v skladu z odstavkom 3;

(a) javno objavijo tedensko poročilo s 
skupnimi pozicijami, ki jih imajo različne 
kategorije oseb za različne finančne 
instrumente, s katerimi trgujejo na njihovih 
platformah v skladu z odstavkom 3;

Or. en
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Predlog spremembe 1150
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) javno objavijo tedensko poročilo s 
skupnimi pozicijami, ki jih imajo različne 
kategorije trgovcev za različne finančne 
instrumente, s katerimi trgujejo na njihovih 
platformah v skladu z odstavkom 3;

(a) javno objavijo tedensko poročilo s 
skupnimi pozicijami, ki jih imajo različne 
kategorije oseb za različne finančne 
instrumente, s katerimi trgujejo na njihovih 
platformah v skladu z odstavkom 3;

Or. en

Predlog spremembe 1151
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a a) javno objavijo vse pomembne bruto 
ali odprte pozicije v zadevnem sredstvu ali 
kategoriji sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 1152
Sari Essayah

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pristojnemu organu na zahtevo 
predložijo popolno razčlenitev pozicij 
katerega koli ali vseh članov ali 
udeležencev trga, vključno s pozicijami, ki 
jih imajo za račun svojih strank.

(b) pristojnemu organu na zahtevo 
predložijo popolno razčlenitev pozicij 
katerega koli ali vseh članov ali 
udeležencev trga, vključno s pozicijami, ki 
jih imajo za račun svojih strank, razen 
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pozicij, o katerih poročajo (ali bodo 
poročali) v skladu z Uredbo (EU) št. …/… 
o infrastrukturi evropskega trga [EMIR] 
ali z Uredbo (EU) št. 1227/2011 o 
celovitosti in preglednosti veleprodajnega 
energetskega trga.

Or. en

Predlog spremembe 1153
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pristojnemu organu na zahtevo
predložijo popolno razčlenitev pozicij 
katerega koli ali vseh članov ali 
udeležencev trga, vključno s pozicijami, ki 
jih imajo za račun svojih strank.

(b) pristojnemu organu dnevno predložijo 
popolno razčlenitev vseh pozicij katerega 
koli ali vseh imetnikov pozicij ob zaprtju 
predhodnega trgovalnega dne.

Or. en

Predlog spremembe 1154
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pristojnemu organu na zahtevo
predložijo popolno razčlenitev pozicij 
katerega koli ali vseh članov ali 
udeležencev trga, vključno s pozicijami, ki 
jih imajo za račun svojih strank.

(b) pristojnemu organu dnevno predložijo 
popolno razčlenitev pozicij vseh imetnikov 
pozicij ob zaprtju predhodnega 
trgovalnega dne.

Or. en
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Predlog spremembe 1155
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pristojnemu organu na zahtevo
predložijo popolno razčlenitev pozicij 
katerega koli ali vseh članov ali 
udeležencev trga, vključno s pozicijami, ki 
jih imajo za račun svojih strank.

(b) organu ESMA v realnem času
predložijo popolno razčlenitev pozicij 
katerega koli ali vseh članov ali 
udeležencev trga, vključno s pozicijami, ki 
jih imajo za račun svojih strank.

Or. en

Predlog spremembe 1156
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznost iz točke (a) velja le, kadar 
oboje, število trgovcev in njihove odprte 
pozicije v določenem finančnem 
instrumentu, presežejo minimalne prage.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1157
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznost iz točke (a) velja le, kadar 
oboje, število trgovcev in njihove odprte 
pozicije v določenem finančnem 
instrumentu, presežejo minimalne prage.

Obveznost iz točk (a) in (aa) velja le, kadar 
oboje, število oseb in njihove odprte 
pozicije v določenem finančnem 
instrumentu, presežejo minimalne prage.
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Or. en

Predlog spremembe 1158
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznost iz točke (a) velja le, kadar 
oboje, število trgovcev in njihove odprte 
pozicije v določenem finančnem 
instrumentu, presežejo minimalne prage.

Obveznost iz točke (a) velja le, kadar 
oboje, število imetnikov pozicij in njihove 
odprte pozicije v določenem finančnem 
instrumentu, presežejo minimalne prage.

Or. en

Predlog spremembe 1159
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ ESMA zagotovi, da se prejete 
informacije zbirajo za vsakega udeleženca 
na trgu in za vsako kategorijo trgovcev v 
skladu z odstavkom 3 in za vsako dodatno 
kategorijo udeležencev na trgu v skladu s 
členom 59 te direktive in členom 35 
Uredbe (EU) št. …/… [MiFIR]. Organ 
ESMA te informacije objavlja v dnevnem 
poročilu za namene izvajanja omejitev 
pozicij posameznih udeležencev na trgu in 
katerega koli razreda ali kategorije 
udeležencev na trgu.

Or. en

Obrazložitev

Da bi odpravili špekulacije z blagom in omejili zavajajoče cenovne signale, ki ne upoštevajo 
osnovnih dejavnikov, je natančno poročanje o pozicijah v realnem času ravno tako 
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pomembno kot omejitve pozicij. 

Predlog spremembe 1160
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Države članice zagotovijo, da 
investicijska podjetja, ki z izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago ali z 
emisijskimi kuponi ali z njihovimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti 
trgujejo zunaj mesta trgovanja, 
pristojnemu organu na zahtevo predložijo 
popolno razčlenitev svojih pozicij v skladu 
s členom 23 Uredbe (EU) št. …/… 
[MiFIR].

Or. en

Predlog spremembe 1161
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Da se omogoči objava iz točke (a) 
odstavka 1, države članice zahtevajo od 
članov in udeležencev organiziranih 
trgov, MTF in OTF, da zadevnim mestom 
trgovanja natančno poročajo o svojih 
pozicijah v realnem času, vključno z vsemi 
pozicijami, ki jih imajo za račun svojih 
strank.

črtano

Or. de
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Obrazložitev

Die (Echtzeit)-Meldung von Derivate-Positionen ist mit Kosten für den Aufbau der 
entsprechenden Infrastruktur verbunden, dem kein zusätzlicher Nutzen gegenübersteht. Dem 
Betreiber der Handelsplattform liegen die entsprechenden Transaktionsdaten schon vor, da 
sich die Meldepflichten ausschließlich auf Positionen beziehen, die auf den jeweiligen 
Plattformen gehandelt werden. Die Summe der Handelsaktivitäten des jeweiligen Teilnehmers 
bzw. Mitglieds ergibt demnach exakt die Höhe der Positionen, so dass eine zusätzliche 
Berichtspflicht der Teilnehmer / Mitglieder überflüssig ist. Sie ist zudem für Derivate nicht 
notwendig, da bereits unter EMIR eine entsprechende Berichtspflicht gegenüber 
Transaktionsregistern existiert. Dass ein Doppelreporting vermieden werden soll, 
unterstreicht auch Erwägungsgrund 29 MiFIR.

Predlog spremembe 1162
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Da se omogoči objava iz točke (a) 
odstavka 1, države članice zahtevajo od
članov in udeležencev organiziranih 
trgov, MTF in OTF, da zadevnim mestom 
trgovanja natančno poročajo o svojih 
pozicijah v realnem času, vključno z vsemi 
pozicijami, ki jih imajo za račun svojih 
strank.

2. Da se omogoči objava in poročanje iz 
točke (a) odstavka 1, države članice 
zahtevajo od vseh oseb, ki imajo pozicije v 
zadevnem finančnem instrumentu, ki je 
uvrščen v trgovanje ali s katerim se trguje 
na organiziranem trgu ali v MTF, da 
zadevnim mestom trgovanja natančno 
poročajo o svojih pozicijah po zaključku 
vsakega trgovalnega dne, po potrebi pa 
tudi v določenih časovnih presledkih v 
okviru trgovalnega dne.

Or. en

Predlog spremembe 1163
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Da se omogoči objava iz točke (a) 
odstavka 1, države članice zahtevajo od
članov in udeležencev organiziranih 
trgov, MTF in OTF, da zadevnim mestom 
trgovanja natančno poročajo o svojih 
pozicijah v realnem času, vključno z vsemi 
pozicijami, ki jih imajo za račun svojih 
strank.

2. Da se omogoči objava iz točke (a) 
odstavka 1, države članice zahtevajo od 
vseh oseb, ki imajo pozicijo v zadevnem 
finančnem instrumentu, da zadevnim 
mestom trgovanja ali v primeru pogodb za 
trgovanje zunaj organiziranega trga 
neposredno pristojnim organom poročajo 
o svojih pozicijah v realnem času, vključno 
z vsemi pozicijami, ki jih imajo za račun 
svojih strank, pa tudi o tem, ali gre pri 
posameznem poslu za dobroverni posel 
zavarovanja pred tveganji.

Or. en

Predlog spremembe 1164
Werner Langen

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Da se omogoči objava iz točke (a) 
odstavka 1, države članice zahtevajo od 
članov in udeležencev organiziranih trgov,
MTF in OTF, da zadevnim mestom 
trgovanja natančno poročajo o svojih 
pozicijah v realnem času, vključno z vsemi 
pozicijami, ki jih imajo za račun svojih 
strank.

2. Da se omogoči objava iz točke (a) 
odstavka 1, države članice zahtevajo od 
članov in udeležencev organiziranih trgov 
in MTF, da zadevnim mestom trgovanja 
vsak dan natančno poročajo o svojih 
pozicijah, vključno z vsemi pozicijami, ki 
jih imajo za račun svojih strank.

Or. de

Obrazložitev

Zahteve glede poročanja za nefinančna podjetja morajo biti sorazmerne. Poročila v realnem 
času bi bila izredno draga in bi ta podjetja po nepotrebnem močno obremenila.

Predlog spremembe 1165
Rachida Dati
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Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Da se omogoči objava iz točke (a) 
odstavka 1, države članice zahtevajo od 
članov in udeležencev organiziranih trgov, 
MTF in OTF, da zadevnim mestom 
trgovanja natančno poročajo o svojih 
pozicijah v realnem času, vključno z 
vsemi pozicijami, ki jih imajo za račun 
svojih strank.

2. Da se omogoči objava iz točke (a) 
odstavka 1, države članice zahtevajo od 
članov in udeležencev organiziranih trgov, 
MTF in OTF, da zadevnim mestom 
trgovanja v razumnem časovnem okviru 
natančno poročajo o svojih pozicijah,
vključno z vsemi pozicijami, ki jih imajo 
za račun svojih strank.

Or. fr

Obrazložitev

Podrobnosti glede pozicij morajo biti na voljo, da se bo lahko objavilo tedensko poročilo. 
Zato je treba podatke o pozicijah prejemati v realnem času. Ta zahteva bi bila glede na 
stroške, ki bi jih povzročila udeležencem organiziranih trgov, MTF in OTF, nesorazmerna z 
zastavljenim ciljem. Razumen časovni okvir bi določil regulativni organ.

Predlog spremembe 1166
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da investicijska 
podjetja, ki z izvedenimi finančnimi 
instrumenti na blago ali z emisijskimi 
kuponi ali z njihovimi izvedenimi 
finančnimi instrumenti trgujejo zunaj 
mesta trgovanja, organu ESMA in 
pristojnemu organu predložijo popolno 
razčlenitev svojih pozicij v realnem času.

Or. en

Obrazložitev

Zbrati je treba dosledne, podrobne in standardizirane podatke iz vse Unije ter jih združiti, da 
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bi lahko učinkovito uporabljali omejitve pozicij za posamezne trgovce in kategorije trgovcev. 
To bo omogočilo preprečevanje izkrivljanja oblikovanja cen na trgih izvedenih finančnih 
instrumentov na blago ter prispevalo k odkrivanju sistemskih tveganj in preprečevanju 
njihovega kopičenja.

Predlog spremembe 1167
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 2 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije, ki se v skladu s prvim in 
drugim pododstavkom predložijo organu 
ESMA in pristojnemu organu, 
vključujejo:
(i) identiteto obeh nasprotnih strank;
(ii) točen čas vseh sprememb v poziciji;
(iii) nominalno vrednost pozicije;
(iv) zapadlost pozicije;
(v) obseg pozicije na podlagi 
enakovrednih terminskih pogodb;
(vi) podatke o tem, ali pozicija objektivno 
zmanjšuje tveganja, ki so neposredno 
povezana s poslovnimi dejavnostmi v zvezi 
z blagom.

Or. en

Obrazložitev

Iz vse Unije je treba zbrati dosledne, podrobne in standardizirane podatke ter jih združiti, da 
bi lahko učinkovito uporabljali omejitve pozicij za posamezne trgovce in kategorije trgovcev. 
To bo omogočilo preprečevanje izkrivljanja oblikovanja cen na trgih izvedenih finančnih 
instrumentov na blago ter prispevalo k odkrivanju sistemskih tveganj in preprečevanju 
njihovega kopičenja.

Predlog spremembe 1168
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE



PE489.466v01-00 130/155 AM\901766SL.doc

SL

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Organizirani trgi, MTF in OTF razvrstijo 
člane, udeležence in njihove stranke kot 
trgovce glede na naravo njihove 
najpomembnejše dejavnosti, pri čemer 
upoštevajo vsa veljavna dovoljenja, kot:

Organizirani trgi, MTF in OTF ali pristojni 
organi po potrebi razvrstijo osebe, ki 
imajo pozicije v zadevnem finančnem 
instrumentu kot trgovce glede na jasne 
smernice in merila, ki jih določi organ 
ESMA, in na naravo njihove 
najpomembnejše dejavnosti, pri čemer 
upoštevajo vsa veljavna dovoljenja, kot:

Or. en

Predlog spremembe 1169
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organizirani trgi, MTF in OTF razvrstijo
člane, udeležence in njihove stranke kot 
trgovce glede na naravo njihove 
najpomembnejše dejavnosti, pri čemer 
upoštevajo vsa veljavna dovoljenja, kot:

Osebe, ki imajo pozicijo v zadevnem 
finančnem instrumentu, so razvrščene
glede na naravo njihove najpomembnejše 
dejavnosti, pri čemer upoštevajo vsa 
veljavna dovoljenja, kot:

Or. en

Predlog spremembe 1170
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) komercialna podjetja; (d) komercialna podjetja, ki opravljajo 
dobroverne posle zavarovanja pred 
tveganji;
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Or. en

Predlog spremembe 1171
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V poročilih iz točke (a) odstavka 1 mora 
biti navedeno število dolgih in kratkih 
pozicij po kategoriji trgovca, njihove 
spremembe glede na prejšnje poročilo, 
odstotek vseh odprtih deležev, 
predstavljenih v vsaki kategoriji, ter število 
trgovcev v vsaki kategoriji.

V poročilih iz točke (a) odstavka 1 se 
navedejo število dolgih in kratkih pozicij 
po kategoriji trgovca, njihove spremembe 
glede na prejšnje poročilo, odstotek vseh 
odprtih deležev, predstavljenih v vsaki 
kategoriji, ter število trgovcev v vsaki 
kategoriji.

Poročila, omenjena v točki (a) odstavka 1 
in v odstavku 1a, razlikujejo med:
(i) pozicijami, ki so bile opredeljene kot 
pozicije, ki objektivno zmanjšujejo 
tveganja, neposredno povezana s 
poslovnimi dejavnostmi v zvezi z blagom;
(ii) drugimi pozicijami.

Or. en

Obrazložitev

Da bi omogočili uporabo usklajenih omejitev pozicij na vseh mestih trgovanja, je treba posle, 
ki niso povezani z osnovno komercialno izpostavljenostjo, označiti in o njih poročati. Podatki 
v tem sistemu bodo pristojnim organom omogočili začasno omejevanje kopičenja nadaljnjih 
pozicij, ki niso namenjene zavarovanju. To bo pristojnim organom tudi pomagalo pri 
spremljanju in odpravi obsežnih in sistemskih tveganj.

Predlog spremembe 1172
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 3 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V poročilih iz točke (a) odstavka 1 mora 
biti navedeno število dolgih in kratkih 
pozicij po kategoriji trgovca, njihove 
spremembe glede na prejšnje poročilo, 
odstotek vseh odprtih deležev, 
predstavljenih v vsaki kategoriji, ter število 
trgovcev v vsaki kategoriji.

V poročilih iz odstavka 1 morajo biti 
navedeni število dolgih in kratkih pozicij 
po kategoriji trgovca, njihove spremembe 
glede na prejšnje poročilo, odstotek vseh 
odprtih deležev, predstavljenih v vsaki 
kategoriji, ter število trgovcev v vsaki 
kategoriji.

Razlikujejo tudi med pozicijami, ki 
objektivno zmanjšujejo tveganja, 
neposredno povezana s poslovnimi 
dejavnostmi, in drugimi pozicijami.

Or. en

Predlog spremembe 1173
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 V poročilih iz točke (a) odstavka 1 mora
biti navedeno število dolgih in kratkih 
pozicij po kategoriji trgovca, njihove 
spremembe glede na prejšnje poročilo, 
odstotek vseh odprtih deležev, 
predstavljenih v vsaki kategoriji, ter število 
trgovcev v vsaki kategoriji.

V poročilih iz točke (a) odstavka 1 morajo
biti navedeni število ter tržne in 
nominalne vrednosti bruto in odprtih
dolgih in kratkih pozicij po kategoriji 
imetnika pozicije, njihove spremembe 
glede na prejšnje poročilo, odstotek vseh 
kratkih in dolgih odprtih deležev, 
predstavljenih v vsaki kategoriji, ter število 
imetnikov pozicij v vsaki kategoriji.

Or. en

Predlog spremembe 1174
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 3 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V poročilih iz točke (a) odstavka 1 mora
biti navedeno število dolgih in kratkih 
pozicij po kategoriji trgovca, njihove 
spremembe glede na prejšnje poročilo, 
odstotek vseh odprtih deležev, 
predstavljenih v vsaki kategoriji, ter število 
trgovcev v vsaki kategoriji.

V poročilih iz točke (a) odstavka 1 morajo
biti navedeni število dolgih in kratkih 
pozicij po kategoriji imetnika pozicije, 
njihove spremembe glede na prejšnje 
poročilo, odstotek vseh kratkih in dolgih
odprtih deležev, predstavljenih v vsaki 
kategoriji, ter število imetnikov pozicij v 
vsaki kategoriji.

Or. en

Predlog spremembe 1175
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene poročil iz točk (a), (aa) in (b) 
se pri izračunu kratkih in dolgih bruto in 
odprtih pozicij ter nominalnih vrednosti, 
ki jih imajo zadevne osebe neposredno in 
posredno v lasti, vključno prek indeksa, 
košarice vrednostnih papirjev ali deleža v 
skladu, s katerim se trguje na borzi, ali v 
podobnem subjektu, upošteva, ali se v 
zvezi s posameznimi sredstvi ali razredom 
sredstev uporabljajo različne naložbene 
strategije z uporabo ločenih skladov, ki jih 
upravlja isti upravitelj, ali se v zvezi s 
posameznimi sredstvi in razredom 
sredstev uporablja ista naložbena 
strategija z uporabo več kot enega sklada 
in ali se več kot en portfelj znotraj istega 
subjekta upravlja na diskrecijski podlagi 
in se za posamezna sredstva ali kategorijo 
sredstev uporablja ista naložbena 
strategija.

Or. en
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Predlog spremembe 1176
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA pripravi osnutek izvedbenih 
tehničnih standardov za določitev oblike 
poročil iz točke (a) odstavka 1, ter vsebino
informacij, ki jih je treba predložiti v 
skladu z odstavkom 2.

ESMA pripravi osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov za določitev oblike 
poročil iz odstavka 1 in 1a, ter vsebine
informacij, ki jih je treba predložiti v 
skladu z odstavkom 2.

Or. en

Predlog spremembe 1177
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA pripravi osnutek izvedbenih 
tehničnih standardov za določitev oblike 
poročil iz točke (a) odstavka 1, ter vsebino
informacij, ki jih je treba predložiti v 
skladu z odstavkom 2.

ESMA pripravi osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov za določitev oblike 
poročil iz točke (a) odstavka 1 ter vsebine
informacij, ki jih je treba predložiti v 
skladu z odstavkom 2 in odstavkom 1 
člena 59.

Or. en

Predlog spremembe 1178
Rachida Dati

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 4 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA pripravi osnutek izvedbenih 
tehničnih standardov za določitev oblike 
poročil iz točke (a) odstavka 1, ter vsebino
informacij, ki jih je treba predložiti v 
skladu z odstavkom 2.

ESMA pripravi osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov za določitev oblike 
poročil iz točke (a) odstavka 1, vsebine
informacij, ki jih je treba predložiti, in 
časovnega okvira za njihovo zagotavljanje
v skladu z odstavkom 2.

Or. fr

Obrazložitev

Podrobnosti glede pozicij morajo biti na voljo, da se bo lahko objavilo tedensko poročilo. 
Zato je treba podatke o pozicijah prejemati v realnem času. Ta zahteva bi bila glede na 
stroške, ki bi jih povzročila udeležencem organiziranih trgov, MTF in OTF, nesorazmerna z 
zastavljenim ciljem. Razumen časovni okvir bi določil regulativni organ.

Predlog spremembe 1179
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 o 
ukrepih za določitev pragov iz zadnjega 
pododstavka odstavka 1 ter za natančnejšo
opredelitev kategorij članov, udeležencev 
ali strank, navedenih v odstavku 3.

Organ ESMA Komisiji predloži osnutke 
regulativnih tehničnih standardov o 
ukrepih za določitev pragov iz zadnjega 
pododstavka odstavka 1 in sprejme 
ustrezne smernice, merila in zahteve glede 
obveščanja za opredelitev kategorij članov, 
udeležencev, trgovcev, ki trgujejo zunaj 
organiziranega trga, ali strank, navedenih 
v odstavku 3.

Or. en

Predlog spremembe 1180
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
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Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 o 
ukrepih za določitev pragov iz zadnjega 
pododstavka odstavka 1 ter za natančnejšo 
opredelitev kategorij članov, udeležencev 
ali strank, navedenih v odstavku 3.

ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov o ukrepih za 
določitev pragov iz zadnjega pododstavka 
odstavka 1 ter za natančnejšo opredelitev 
kategorij članov, udeležencev ali strank, 
navedenih v odstavku 3.

Or. en

Obrazložitev

To vprašanje je tehnične narave in je zato primerneje, da ga obravnava ESMA.

Predlog spremembe 1181
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 o 
ukrepih za določitev pragov iz zadnjega 
pododstavka odstavka 1 ter za natančnejšo 
opredelitev kategorij članov, udeležencev 
ali strank, navedenih v odstavku 3.

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 o 
ukrepih za določitev pragov iz zadnjega 
pododstavka odstavka 1 ter za natančnejšo 
opredelitev kategorij imetnikov pozicij, 
navedenih v odstavku 3.

Or. en

Predlog spremembe 1182
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ ESMA Komisiji do [31. decembra 
2012] predloži osnutke navedenih 
regulativnih tehničnih standardov.
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.

Or. en

Predlog spremembe 1183
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
izvedbenih aktov v skladu s členom 95 o 
ukrepih, s katerimi se zahteva, da se vsa 
poročila iz točke (a) odstavka (1) pošljejo 
organu ESMA na določen dan v tednu, da 
se lahko pozneje centralno objavijo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1184
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
izvedbenih aktov v skladu s členom 95 o 
ukrepih, s katerimi se zahteva, da se vsa 
poročila iz točke (a) odstavka (1) pošljejo 

ESMA lahko zahteva, da se vsa poročila iz 
točke (a) odstavka (1) pošljejo na določen 
dan v tednu, da se lahko pozneje centralno 
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organu ESMA na določen dan v tednu, da 
se lahko pozneje centralno objavijo.

objavijo

ESMA predloži Komisiji te osnutke 
regulativnih tehničnih standardov 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 vstaviti datum: …

Or. en

Obrazložitev

To vprašanje je tehnične narave in je zato primerneje, da ga obravnava ESMA.

Predlog spremembe 1185
Jürgen Klute

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. ESMA pripravi osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov za določitev 
ukrepov, s katerimi se zahteva, da se vsa 
poročila iz točke (a) odstavka (1) pošljejo 
organu ESMA ob določenem času v 
dnevu, da se lahko pozneje centralno 
objavijo. Ti tehnični standardi omogočajo 
javno poročanje na način, ki je zlahka 
dostopen in ki nudi možnosti za določanje 
gibanj in tveganj na področju trgovanja z 
izvedenimi finančnimi instrumenti na 
blago na mestih trgovanja, zunaj 
organiziranega trga in na osnovnih trgih 
blaga.
ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do […]*.
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Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje 
izvedbenih tehničnih standardov na 
podlagi osnutkov tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka v skladu s členom 15 
Uredbe (EU) št. 1095/2010.
______________
*UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 1186
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5 a. Za namene odstavka 1 člena 59 organ 
ESMA ob tesnem usklajevanju z 
Evropskim odborom za sistemska tveganja 
(ESRB) in drugimi ustreznimi sektorskimi 
nadzornimi organi iz Unije in tretjih držav 
pripravi osnutke regulativnih tehničnih 
standardov za določitev niza ustreznih 
kazalnikov in pragov, ki so potrebni za 
spremljanje značilnosti osnovnih trgov 
blaga, ter podrobnosti o posamičnih 
informacijah in informacijah v zbirni 
obliki, ki jih ustreznim pristojnim 
organom, organu ESMA in odboru ESRB 
predložijo udeleženci na trgu, 
organizirani trgi, MTF in OTF ter 
repozitoriji sklenjenih poslov, pooblaščeni 
v skladu z Uredbo [EMIR].
Te kazalnike uporabljajo zlasti pristojni 
organi in oddelek organa ESMA za blago, 
ki je bil ustanovljen na podlagi člena 35 
Uredbe (EU) št. .../... [MIFIR], da bi 
pridobili stalen, podroben in poglobljen 
pregled nad vzorci proizvodnje, potrošnje, 
posredovanja, prevoza, ocenjenih in 
uradnih ravni zalog, vključno s 
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predplačniškimi pogodbami, 
neizkoriščenimi zmogljivostmi, 
dolgoročnimi gibanji ponudbe in 
povpraševanja na osnovnih trgih blaga, 
pa tudi nad nestanovitnostjo trgov in 
vzorci korelacije med osnovnimi trgi blaga 
ter ostalimi sredstvi in razredi sredstev.
Organ ESMA Komisiji do [31. decembra 
2012] predloži osnutke navedenih 
regulativnih tehničnih standardov.
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.

Or. en

Predlog spremembe 1187
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 61 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1 države 
članice dovolijo upravljavcu trga, da 
opravlja storitve sporočanja podatkov 
APA, CTP in in ARM, pri čemer je treba 
predhodno preveriti, ali deluje v skladu z 
določbami tega naslova. Takšne storitve se 
vključijo v njihovo dovoljenje.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 države 
članice dovolijo kateremu koli upravljavcu 
trga, da opravlja storitve sporočanja 
podatkov APA in ARM, pri čemer je treba 
predhodno preveriti, ali deluje v skladu z 
določbami tega naslova. Takšne storitve se 
vključijo v njihovo dovoljenje.

Or. en

Predlog spremembe 1188
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 65 – odstavek 1 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da imajo vsi 
člani uprave izvajalca storitev sporočanja 
podatkov vedno zadosten ugled, ustrezno 
znanje, spretnosti in izkušnje ter da
opravljanju svojih nalog namenijo dovolj 
časa.

Člani uprave izvajalca storitev sporočanja 
podatkov imajo vedno zadosten ugled, 
ustrezno znanje, spretnosti in izkušnje ter 
opravljanju svojih nalog namenijo dovolj 
časa.

Or. en

Obrazložitev

Na področju korporativnega upravljanja je bistvenega pomena, da v direktivo MiFID 
uvedemo enake zahteve kot v direktivo o kapitalskih zahtevah (CRD IV). Ti predlogi 
sprememb so zato povsem enaki tistim, ki jih je na predlog direktive CRD IV vložila skupina 
ECR.

Predlog spremembe 1189
Kay Swinburne, Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 65 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uprava ima ustrezno skupno znanje, 
spretnosti in izkušnje, da lahko razume 
dejavnosti izvajalca storitev sporočanja 
podatkov. Države članice zagotovijo, da 
vsak član uprave ravna odkrito, pošteno in 
razmišlja neodvisno, da lahko po potrebi 
učinkovito oceni odločitve višjega vodstva 
in jim ugovarja.

Uprava ima ustrezno skupno znanje, 
spretnosti in izkušnje, da lahko razume 
dejavnosti izvajalca storitev sporočanja 
podatkov. Vsak član uprave ravna odkrito, 
pošteno in razmišlja neodvisno, da lahko 
po potrebi učinkovito oceni odločitve 
višjega vodstva in jim ugovarja.

Or. en

Obrazložitev

Na področju korporativnega upravljanja je bistvenega pomena, da v direktivo MiFID 
uvedemo enake zahteve kot v direktivo o kapitalskih zahtevah (CRD IV). Ti predlogi 
sprememb so zato povsem enaki tistim, ki jih je na predlog direktive CRD IV vložila skupina 
ECR.
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Predlog spremembe 1190
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 65 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če upravljavec trga zaprosi za dovoljenje 
za upravljanje APA, CTP ali ARM in so 
člani uprave APA, CTP ali ARM isti kot 
člani uprave organiziranega trga, se šteje, 
da te osebe izpolnjujejo zahteve iz prvega 
pododstavka.

Če upravljavec trga zaprosi za dovoljenje 
za upravljanje APA ali ARM in so člani 
uprave APA ali ARM isti kot člani uprave 
organiziranega trga, se šteje, da te osebe 
izpolnjujejo zahteve iz prvega 
pododstavka.

Or. en

Predlog spremembe 1191
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 65 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 65a
Vzpostavitev evropskega sistema stalnih 

informacij
1. Vzpostavi se enoten evropski sistem 
stalnih informacij, ki je namenjen 
konsolidaciji vseh podatkov o poslih z 
lastniškimi vrednostnimi papirji in 
instrumenti, podobnimi lastniškim 
vrednostnim papirjem, ki se uvrstijo v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje na organiziranem trgu 
ali v MTF.
2. Evropski sistem stalnih informacij 
upravlja en sam subjekt EU v skladu z 
zahtevami, ki jih Evropska komisija določi 
z delegiranimi akti. Delegirani akti 
vsebujejo tudi opis postopka za 
imenovanje tega subjekta preko javnega 
razpisa, ki ga objavi Evropska komisija.
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3. Evropski sistem stalnih informacij se 
razširi na nelastniške finančne 
instrumente, zlasti na obveznice, in sicer 
najkasneje (2) leti po pričetku veljavnosti 
te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 1192
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije, ki jih objavi APA, vsebujejo 
vsaj naslednje podatke:
(a) identifikator finančnega instrumenta;
(b) ceno, po kateri je bil sklenjen posel;
(c) obseg posla;
(d) čas sklenitve posla;
(e) čas prijave posla;
(f) oznako o ceni posla;
(g) mesto trgovanja, kjer je bil posel 
izvršen, sicer pa kodo „OTC“;
(h) po potrebi navedbo, da je bil posel 
izvršen pod posebnimi pogoji.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana komercialna rešitev za podatke o trgu bo prispevala k točnim in cenovno 
dostopnim konsolidiranim podatkom le, če bo organ ESMA izdal skupne evropske standarde 
za podatke in če bo urejen sistem odobrenih objav, na podlagi katerega se objavljajo podatki 
o trgu, zagotavljal kakovost in skladnost podatkov.

Predlog spremembe 1193
Olle Schmidt
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Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Matična država članica zahteva, da ima 
CTP ustrezne politike in ureditve za 
zbiranje javno objavljenih informacij v 
skladu s členoma 5 in 19 Uredbe (EU) št. 
…/… [MiFIR], jih konsolidira v stalen tok 
elektronskih podatkov in da na voljo 
javnosti v realnem času, kolikor je to 
tehnično izvedljivo in na razumni 
komercialni podlagi, vsaj naslednje 
informacije:

Matična država članica zahteva, da ima 
CTP ustrezne politike in ureditve za 
zbiranje javno objavljenih informacij v 
skladu s členoma 5 in 19 Uredbe (EU) št. 
…/… [MiFIR], jih konsolidira v stalen tok 
elektronskih podatkov in da na voljo 
javnosti v realnem času, na razumni 
komercialni podlagi, vsaj naslednje 
informacije:

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili dvomom, je treba besedilo „v realnem času, kolikor je to tehnično 
izvedljivo“ zamenjati z besedilom „v realnem času“. Prvotno besedilo izhaja iz direktive 
MiFID I, ki se v glavnem uporablja za preglednost po trgovanju zunaj organiziranih trgov, ki 
omogoča, da se najdaljši zamik v trajanju do treh minut upošteva kot realni čas, v primeru da 
je trgovanje potekalo prek telefona.

Predlog spremembe 1194
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g a) po potrebi sistem avtomatiziranega 
trgovanja, ki je posel ustvaril;

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da velikega deleža poslov ne ustvarijo ljudje, ampak algoritmi, je treba vedeti, 
kateri algoritem je bil uporabljen.
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Predlog spremembe 1195
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g b) naravo posla, če je bil ta izvršen na 
način „OTC“;

Or. en

Predlog spremembe 1196
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h a) če je posel predstavljal prodajo na 
kratko, kot je opredeljena v točki (b) člena 
2(1) Uredbe (EU) št. 236/2012.

Or. en

Predlog spremembe 1197
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije so na voljo brezplačno 15 
minut po objavi posla. Matična država 
članica zahteva, da je CTP sposoben 
učinkovito in dosledno razširjati takšne

Stalne informacije po trgovanju so na 
voljo brezplačno za uporabo podatkov za 
namene javnih informacij 15 minut po 
objavi. Strokovnjaki za trg plačajo za 



PE489.466v01-00 146/155 AM\901766SL.doc

SL

informacije na način, ki zagotavlja hiter 
dostop do informacij, na nediskriminatorni 
podlagi in v oblikah, ki so za udeležence 
trga enostavno dostopne in uporabne.

dostop do podatkov v realnem času 
pristojbino, ki jo ponudnik stalnih 
informacij (CTP) zaračuna v skladu z 
razumnimi poslovnimi pogoji. Matična 
država članica zahteva, da je CTP 
sposoben učinkovito in dosledno razširjati 
te informacije na način, ki zagotavlja hiter 
dostop do informacij, na nediskriminatorni 
podlagi in v oblikah, ki so za udeležence 
trga enostavno dostopne in uporabne.

Or. en

Obrazložitev

Informacije so na voljo brezplačno 15 minut po objavi posla. Besedilo je treba prilagoditi, da 
bi ponudnikom stalnih informacij (CTP) omogočili zaračunavanje plačila za opravljene 
storitve združevanja podatkov. Glede na to, da viri podatkov (mesta trgovanja) v tem primeru 
ne bi zaračunavali pristojbin za uporabo podatkov, bi lahko oblikovali stroškovno zelo 
učinkovito rešitev.

Predlog spremembe 1198
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g a) po potrebi sistem avtomatiziranega 
trgovanja, ki je posel ustvaril;

Or. en

Predlog spremembe 1199
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka g b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g b) naravo posla, če je bil izvršen na 
prostem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 1200
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije so na voljo brezplačno 15 
minut po objavi posla. Matična država 
članica zahteva, da je CTP sposoben 
učinkovito in dosledno razširjati takšne
informacije na način, ki zagotavlja hiter 
dostop do informacij, na nediskriminatorni 
podlagi in v splošno dostopnih oblikah, ki 
so interoperabilne ter za udeležence trga 
enostavno dostopne in uporabne.

Stalne informacije po trgovanju so na 
voljo brez plačila pristojbin za uporabo 
podatkov za namene javnih informacij 15 
minut po objavi posla. Strokovnjaki za trg 
za plačajo dostop do informacij v realnem 
času pristojbino, ki jo ponudnik stalnih 
informacij (CTP) zaračuna v skladu z 
razumnimi poslovnimi pogoji. Matična 
država članica zahteva, da je CTP 
sposoben učinkovito in dosledno razširjati 
te informacije na način, ki zagotavlja hiter 
dostop do informacij, na nediskriminatorni 
podlagi in v splošno dostopnih oblikah, ki 
so interoperabilne ter za udeležence trga 
enostavno dostopne in uporabne.

Or. en

Obrazložitev

Informacije so na voljo brezplačno 15 minut po objavi posla. Besedilo je treba prilagoditi, da 
bi ponudnikom stalnih informacij (CTP) omogočili zaračunavanje plačila za opravljene 
storitve združevanja podatkov. Glede na to, da viri podatkov (mesta trgovanja) v tem primeru 
ne bi zaračunavali pristojbin za uporabo podatkov, bi lahko oblikovali stroškovno zelo 
učinkovito rešitev.



PE489.466v01-00 148/155 AM\901766SL.doc

SL

Predlog spremembe 1201
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Matična država članica zahteva, da CTP 
zagotovi, da so konsolidirani vsaj podatki, 
ki jih zagotovijo organizirani trgi, MTF, 
OTF in APA, ter za finančne instrumente, 
določene z delegiranimi akti v skladu z 
odstavkom 8(c).

3. Matična država članica zahteva, da CTP 
zagotovi, da so konsolidirani podatki, ki jih 
zagotovijo vsi organizirani trgi, MTF, OTF 
in APA, ter za finančne instrumente, ki jih 
zajema ta direktiva, da bi zagotovili 
popolne stalne informacije.

Or. en

Obrazložitev

Konsolidacija podatkov vseh registriranih sistemov odobrenih objav (APA), ki se zahteva od 
ponudnikov, je edini način, na katerega je mogoče zagotoviti, da se bo prek konkurenčnih 
komercialnih ponudnikov vzpostavil popoln sistem stalnih informacij. Zato bo treba podatke o 
vseh poslih, o katerih se bo poročalo, konsolidirati. Ponudniki stalnih informacij (CTP) bodo 
še naprej tekmovali, vendar bodo imeli vlagatelji popolne stalne informacije, na podlagi 
katerih bodo lahko ugotovili, ali so svoje posle zares izvršili na najboljši možen način.

Predlog spremembe 1202
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Matična država članica zahteva, da 
CTP zagotovi, da so konsolidirani vsaj 
podatki, ki jih zagotovijo organizirani trgi, 
MTF, OTF in APA, ter za finančne 
instrumente, določene z delegiranimi akti 
v skladu z odstavkom 8(c).

3. ESMA zahteva, da CTP zagotovi, da so 
konsolidirani vsaj podatki, ki jih zagotovijo 
organizirani trgi, MTF, OTF in APA, ter za 
vse finančne instrumente.

Or. en

Obrazložitev

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
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investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Predlog spremembe 1203
Sylvie Goulard

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Matična država članica zahteva, da CTP 
zagotovi, da so konsolidirani vsaj podatki, 
ki jih zagotovijo organizirani trgi, MTF, 
OTF in APA, ter za finančne instrumente, 
določene z delegiranimi akti v skladu z 
odstavkom 8(c).

3. Matična država članica zahteva, da CTP 
zagotovi, da so konsolidirani vsaj podatki, 
ki jih zagotovijo organizirani trgi, MTF in 
APA, ter za finančne instrumente, določene 
z delegiranimi akti v skladu z 
odstavkom 8(c).

Or. en

Predlog spremembe 1204
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 7. Komisija do […]* sprejme delegirane 
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delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z ukrepi, ki pojasnjujejo, kaj pomeni 
razumna komercialna podlaga za dostop do 
podatkovnih tokov iz odstavkov 1 in 2.

akte v skladu s členom 94 v zvezi z ukrepi, 
ki pojasnjujejo, kaj pomeni razumna 
komercialna podlaga za dostop do 
podatkovnih tokov iz odstavkov 1 in 2.

_________________
*UL vstaviti datum: 6 mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive

Or. en

Obrazložitev

Pojasnila in določitev roka, do katerega bi morala Evropska komisija ukrepati.

Predlog spremembe 1205
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z ukrepi, ki določajo:

8. Komisija do […] sprejme delegirane 
akte v skladu s členom 94 v zvezi z ukrepi, 
ki določajo:

_________________
*UL vstaviti datum: 6 mesecev po začetku 
veljavnosti te direktive

Or. en

Obrazložitev

Pojasnila in določitev roka, do katerega bi morala Evropska komisija ukrepati.

Predlog spremembe 1206
Kay Swinburne

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 8 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) mesta trgovanja in APA ter podatke o 
finančnih instrumentih, ki morajo biti 
zagotovljeni v toku podatkov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1207
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 8 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) mesta trgovanja in APA ter podatke o 
finančnih instrumentih, ki morajo biti 
zagotovljeni v toku podatkov;

črtano

Or. en

Obrazložitev

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point,
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.
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Predlog spremembe 1208
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 8 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) druge načine za zagotovitev, da so 
podatki, ki jih objavijo različni CTP,
dosledni in dopuščajo celovito razvrščanje 
in navzkrižno sklicevanje s podobnimi 
podatki in drugih virov.

(d) druge načine za zagotovitev, da so
podatki, ki jih objavijo različni CTP, enaki.

Or. en

Obrazložitev

Trenutni predlog bi lahko odražal sedanje tržne prakse (dva različna podatkovna niza sta 
lahko še vedno dosledna, če je razlike mogoče pojasniti). Vendar pa ne omogoča niti tega, da 
bi do enega samega podatkovnega niza lahko dostopali iz različnih virov. Zato je treba to 
zagotoviti v predlogu spremembe.

Predlog spremembe 1209
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8 a. Komisija na podlagi poštenega in 
preglednega javnega razpisa imenuje 
enega samega evropskega ponudnika 
stalnih informacij. Komisija pri 
imenovanju ponudnika stalnih informacij 
upošteva, do katere mere lahko kandidati 
izpolnijo pogoje iz tega člena, kakovost 
storitve, ki jih predlagajo, in njihove 
pristojbine.
Da bi zagotovili pošten in pregleden javni 
razpis, pripravi organ ESMA osnutke 
regulativnih tehničnih standardov za 
določitev standardov, ki se bodo 
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uporabljali v okviru javnega razpisa.

Or. en

Obrazložitev

One of the key issues of the MiFID review for all market participants – issuers, institutional 
investors, intermediaries and individual investors alike – is to get a fuller picture of the 
market, and especially all the transactions taking place in it. In that regards, improving post-
trade transparency should be a priority. In a context of market fragmentation and 
multiplication of trading platforms publishing their own post-trade data, post-trade 
information underpins the best execution principle and is critical for maintaining investor 
confidence. A prerequisite for this is to establish a mandatory and exhaustive consolidated 
tape, with all transactions in all financial instruments being published at a single point, 
irrespective of where the transaction occurs (on organized markets; OTC trades). The tape's 
operator would be selected by competitive bidding once the regulators have drawn up the 
terms of reference. This approach is similar to that used for trade repositories for OTC 
derivatives, although at this stage it involves real-time flows rather than publication of 
aggregate data. In terms of process, and in order to ensure fair competition between the 
potential consolidated tape providers, it is necessary to specify that this single European CTP 
should be selected through a public tender organized by the European Commission. This 
appears to be the better solution to choose fairly the entity which can be the single 
consolidated tape in Europe.

Predlog spremembe 1210
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive
Člen 67 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 67a
Enotna konsolidirana zbirka podatkov

Organ ESMA do […]* Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Komisiji predloži 
mnenje o razpoložljivosti 
visokokakovostnih informacij po 
trgovanju, objavljenih v skladu s členoma 
5 in 19 Uredbe (EU) št. …/… [MiFIR], v 
konsolidirani obliki, ki bi zajemale ves trg 
v skladu z uporabniku prijaznimi 
standardi in ob razumnih stroških.
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Če organ ESMA meni, da informacije po 
trgovanju, objavljene v skladu s členoma 
5 in 19, niso na voljo ali ne dosegajo 
visoke kakovosti ali ne zajemajo vsega 
trga, izda organ ESMA negativno mnenje.
Komisija v primeru negativnega mnenja v 
3 mesecih po prejemu tega negativnega 
mnenja s strani organa ESMA sprejme 
delegirani akt v skladu s členom 94 o 
ukrepih za vzpostavitev enega samega 
subjekta, ki bo zagotavljal sistem stalnih 
informacij za informacije po trgovanju, ki 
so bile objavljene v skladu s členoma 5 in 
19.
Organ ESMA do […]** Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Komisiji predloži 
mnenje o razpoložljivosti 
visokokakovostnih informacij po 
trgovanju, objavljenih v skladu s členoma 
9 in 20 Uredbe (EU) št. …/… [MiFIR], v 
konsolidirani obliki, ki bi zajemale ves trg 
v skladu z uporabniku prijaznimi 
standardi in ob razumnih stroških.
Če organ ESMA meni, da informacije po 
trgovanju, objavljene v skladu s členoma 
9 in 20, niso na voljo ali ne dosegajo 
visoke kakovosti ali ne zajemajo vsega 
trga, izda organ ESMA negativno mnenje.
Komisija v primeru negativnega mnenja v 
3 mesecih po prejemu tega negativnega 
mnenja s strani organa ESMA sprejme 
delegirani akt v skladu s členom 94 o 
ukrepih za vzpostavitev enega samega 
subjekta, ki bo zagotavljal sistem stalnih 
informacij za informacije po trgovanju, ki 
so bile objavljene v skladu s členoma 9 in 
20.
_____________________
* UL: prosimo, vstavite datum: 6 mesecev 
po začetku veljavnosti te direktive.
** UL: prosimo, vstavite datum: 1 leto po 
začetku veljavnosti te direktive

Or. en
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