
AM\901839SL.doc PE489.472v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

2011/0296(COD)

14.5.2012

PREDLOGI SPREMEMB
97–322

Osnutek poročila
Markus Ferber
(PE485.888v01-00)

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih 
instrumentov in spremembi Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o 
izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in 
repozitorijih sklenjenih poslov

Predlog uredbe
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))



PE489.472v01-00 2/171 AM\901839SL.doc

SL

AM_Com_LegReport



AM\901839SL.doc 3/171 PE489.472v01-00

SL

Predlog spremembe 97
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Zaradi finančne krize so se pokazale 
pomanjkljivosti pri preglednosti finančnih
trgov. Krepitev preglednosti je zato eno od 
skupnih načel za izboljšanje finančnega 
sistema, kot je bilo potrjeno z izjavo 
skupine G-20, sprejeto v Londonu 
2. aprila 2009. Za okrepitev preglednosti in 
izboljšanje delovanja notranjega trga za 
finančne instrumente je treba uvesti nov 
okvir, s katerim se vzpostavljajo enotne 
zahteve po preglednosti poslov na trgih 
finančnih instrumentov. V tem okviru je 
treba določiti celovita pravila za različne 
finančne instrumente. Okvir mora 
dopolnjevati zahteve po preglednosti 
naročil in poslov v zvezi delnicami iz 
Direktive 2004/39/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004.

(1) Nedavna finančna kriza je ponovno 
dokazala, da trgi nikakor niso učinkoviti.
Ravno nasprotno. Nezadostno regulirani 
trgi pogosto postanejo nepregledni, kar 
vodi v pretirane špekulacije in ustvarja 
ekonomske balone z uničujočimi 
socialno-ekonomskimi posledicami. 
Namen tega pregleda je odpraviti 
škodljive špekulacije in podpreti 
usmerjanje prihrankov v produktivne 
naložbe. Krepitev preglednosti je eno od 
skupnih načel za izboljšanje finančnega 
sistema, kot je bilo potrjeno z izjavo 
skupine G-20, sprejeto v Londonu 
2. aprila 2009. Za okrepitev preglednosti in 
izboljšanje delovanja notranjega trga za 
finančne instrumente je treba uvesti nov 
okvir, s katerim se bodo vzpostavile enotne 
zahteve po preglednosti poslov na trgih 
finančnih instrumentov. V tem okviru je 
treba določiti celovita pravila za različne 
finančne instrumente. Okvir mora 
dopolnjevati zahteve po preglednosti 
naročil in poslov v zvezi delnicami iz 
Direktive 2004/39/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004.

Or. en

Predlog spremembe 98
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Uvesti je treba opredelitvi (6) Razjasniti je treba opredelitvi 
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organiziranega trga in MTF ter ju med 
seboj dobro uskladiti, tako da bo razvidno, 
da oba predstavljata sredstvo za 
organizirano trgovanje. Opredelitvi morata 
izključevati dvostranske sisteme, v katerih 
se investicijsko podjetje udeležuje vsakega 
posla za svoj račun, tudi kot nasprotna 
stranka, ki brez tveganja posreduje med 
kupcem in prodajalcem. Izraz „sistem“ 
zajema vse trge, ki jih sestavljata sklop 
pravil in trgovalna platforma, ter vse tiste, 
ki delujejo le na podlagi sklopa pravil. Za 
organizirane trge in MTF ni obvezno, da 
imajo „tehnični“ sistem za usklajevanje 
naročil. Trg, sestavljen le iz sklopa pravil, 
ki veljajo za vidike v zvezi s članstvom, 
uvrstitvijo instrumentov v trgovanje, 
trgovanjem med člani, poročanjem in po 
potrebi obveznostmi glede preglednosti, je 
organizirani trg ali MTF v smislu te 
direktive, pri čemer se za posle, sklenjene v 
okviru teh pravil, šteje, da so sklenjeni v 
okviru sistemov organiziranega trga ali 
MTF. Izraz „nakupni in prodajni interesi“ 
je treba razumeti v širšem pomenu in 
zajema naročila, ponudbe in navedbe 
interesov. Zahteva po združitvi interesov 
znotraj sistema na podlagi pravil, ki niso 
diskrecijska in jih določi upravljavec 
sistema, pomeni, da so ti interesi združeni 
v okviru pravil sistema ali s pomočjo 
protokolov sistema ali internih operativnih 
postopkov (vključno s postopki, ki se 
izvajajo s pomočjo računalniške 
programske opreme). Izraz „pravila, ki niso 
diskrecijska“ pomeni, da ta pravila 
investicijskemu podjetju, ki upravlja MTF, 
ne dopuščajo nobene svobode glede 
medsebojnega vpliva interesov. 
Opredelitve zahtevajo, da se interesi 
združujejo tako, da se sklene pogodba, kar 
pomeni, da se izvršitev opravi v okviru 
pravil sistema ali s pomočjo protokolov 
sistema ali po internih operativnih 
postopkih.

organiziranega trga in MTF, ki morata biti 
med seboj dobro usklajeni, tako da bo 
razvidno, da oba predstavljata sredstvo za 
organizirano trgovanje. Opredelitvi morata 
izključevati dvostranske sisteme, v katerih 
se investicijsko podjetje udeležuje vsakega 
posla za svoj račun, tudi kot nasprotna 
stranka, ki brez tveganja posreduje med 
kupcem in prodajalcem. Izraz „sistem“ 
zajema vse trge, ki jih sestavljata sklop 
pravil in trgovalna platforma, ter vse tiste, 
ki delujejo le na podlagi sklopa pravil. Za 
organizirane trge in MTF ni obvezno, da 
imajo „tehnični“ sistem za usklajevanje 
naročil. Trg, sestavljen le iz sklopa pravil, 
ki veljajo za vidike v zvezi s članstvom, 
uvrstitvijo instrumentov v trgovanje, 
trgovanjem med člani, poročanjem in po 
potrebi obveznostmi glede preglednosti, je 
organizirani trg ali MTF v smislu te 
direktive, pri čemer se za posle, sklenjene v 
okviru teh pravil, šteje, da so sklenjeni v 
okviru sistemov organiziranega trga ali 
MTF. Izraz „nakupni in prodajni interesi“ 
je treba razumeti v širšem pomenu in 
zajema naročila, ponudbe in navedbe 
interesov. Da bi odpravili eno od glavnih 
dvoumnosti, ki izhaja iz prvotne direktive, 
opredelitvi organiziranih trgov in MTF ne 
bi smeli vključevati sklicevanja na zahtevo 
glede teh mest trgovanja. Sedanje zahteve 
glede teh dveh vrst mest trgovanja bi bilo 
treba ohraniti, vendar bi morale biti 
navedene ločeno od omenjenih 
opredelitev, tako da bo opredelitev 
zajemala sredstvo za trgovanje, ki bo nato 
urejeno z jasnim sklopom pravil. Ena 
pomembnih zahtev zadeva obveznost 
združevanja interesov znotraj sistema na 
podlagi pravil, ki niso diskrecijska in jih 
določi upravljavec sistema, kar pomeni, da 
so ti interesi združeni v okviru pravil 
sistema ali s pomočjo protokolov sistema 
ali internih operativnih postopkov 
(vključno s postopki, ki se izvajajo s 
pomočjo računalniške programske 
opreme). Izraz „pravila, ki niso 
diskrecijska“ pomeni, da ta pravila 
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investicijskemu podjetju, ki upravlja MTF, 
ne dopuščajo nobene svobode glede 
medsebojnega vpliva interesov. 
Opredelitve zahtevajo, da se interesi 
združujejo tako, da se sklene pogodba, kar 
pomeni, da se izvršitev opravi v okviru 
pravil sistema ali s pomočjo protokolov 
sistema ali po internih operativnih 
postopkih.

Or. en

Obrazložitev

In the original MiFID, RM and MTF definitions were introduced for the first time, whereas 
now the definitions need to be re-visited to clarify any area that has been a source of 
uncertainty. Specifically, the inclusion of one of the requirements on RMs and MTFs –
nondiscretionary execution – in the definitions of these venues has been a major source of 
uncertainty and must be addressed. While the obligation of non-discretionary execution 
should remain as an obligation for both RMs and MTFs, it should not be included in the 
definition of either the RMs or MTFs to clearly separate the activity from the regime 
applicable to that activity.

Predlog spremembe 99
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Uvesti je treba opredelitvi
organiziranega trga in MTF ter ju med 
seboj dobro uskladiti, tako da bo razvidno, 
da oba predstavljata sredstvo za 
organizirano trgovanje. Opredelitvi 
morata izključevati dvostranske sisteme, v 
katerih se investicijsko podjetje udeležuje 
vsakega posla za svoj račun, tudi kot
nasprotna stranka, ki brez tveganja 
posreduje med kupcem in prodajalcem. 
Izraz „sistem“ zajema vse trge, ki jih 
sestavljata sklop pravil in trgovalna 
platforma, ter vse tiste, ki delujejo le na 
podlagi sklopa pravil. Za organizirane trge 

(6) Uvesti je treba opredelitve
organiziranega trga, MTF in OTF, da se 
zajame sredstvo za organizirano 
večstransko trgovanje. Opredelitvi 
organiziranih trgov in MTF bi bilo treba 
uskladiti, tako da bo razvidno, da dejansko 
predstavljajo isto vrsto organiziranega 
trgovanja. Opredelitev OTF bi morala biti 
podobna, vendar bi morala upravljavcu
OTF omogočati večjo mero prožnosti pri 
določanju pravil in postopkov, da bi zajela 
vse oblike organiziranega večstranskega 
trgovanja, ki ne ustrezajo kategorijama 
organiziranih trgov in MTF. Opredelitve 
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in MTF ni obvezno, da imajo „tehnični“
sistem za usklajevanje naročil. Trg, 
sestavljen le iz sklopa pravil, ki veljajo za 
vidike v zvezi s članstvom, uvrstitvijo 
instrumentov v trgovanje, trgovanjem med 
člani, poročanjem in po potrebi 
obveznostmi glede preglednosti, je 
organizirani trg ali MTF v smislu te 
direktive, pri čemer se za posle, sklenjene v 
okviru teh pravil, šteje, da so sklenjeni v 
okviru sistemov organiziranega trga ali
MTF. Izraz „nakupni in prodajni interesi“ 
je treba razumeti v širšem pomenu in 
zajema naročila, ponudbe in navedbe 
interesov. Zahteva po združitvi interesov 
znotraj sistema na podlagi pravil, ki niso 
diskrecijska in jih določi upravljavec 
sistema, pomeni, da so ti interesi združeni 
v okviru pravil sistema ali s pomočjo 
protokolov sistema ali internih operativnih 
postopkov (vključno s postopki, ki se 
izvajajo s pomočjo računalniške 
programske opreme). Izraz „pravila, ki 
niso diskrecijska“ pomeni, da ta pravila 
investicijskemu podjetju, ki upravlja MTF, 
ne dopuščajo nobene svobode glede 
medsebojnega vpliva interesov.
Opredelitve zahtevajo, da se interesi 
združujejo tako, da se sklene pogodba, kar 
pomeni, da se izvršitev opravi v okviru 
pravil sistema ali s pomočjo protokolov 
sistema ali po internih operativnih 
postopkih.

ne bi smele izključevati sistemov, v katerih 
upravljavec deluje za svoj račun brez 
tveganja in posreduje med kupcem in 
prodajalcem. Izraz „sistem“ zajema vse 
trge, ki jih sestavljata sklop pravil in 
trgovalna platforma, ter vse tiste, ki 
delujejo le na podlagi sklopa pravil. Za 
organizirane trge, MTF in OTF ni 
obvezno, da imajo sistem osrednje knjige 
naročil za usklajevanje naročil, temveč 
lahko uporabljajo druge protokole 
trgovanja, vključno s sistemi, pri katerih 
lahko uporabniki zahtevajo ponudbe od 
različnih ponudnikov. Trg, sestavljen le iz 
sklopa pravil, ki veljajo za vidike v zvezi s 
članstvom, uvrstitvijo instrumentov v 
trgovanje, trgovanjem med člani, 
poročanjem in po potrebi obveznostmi 
glede preglednosti, je organizirani trg,
MTF ali OTF v smislu te direktive, pri 
čemer se za posle, sklenjene v okviru teh 
pravil, šteje, da so sklenjeni v okviru 
sistemov organiziranega trga, MTF ali 
OTF. Opredelitve zahtevajo, da se 
nakupni in prodajni interesi združujejo 
tako, da se sklene pogodba, kar pomeni, 
da se izvršitev opravi v okviru pravil 
sistema ali s pomočjo protokolov sistema 
ali po internih operativnih postopkih. 
Izraz „nakupni in prodajni interesi“ je treba 
razumeti v širšem pomenu in zajema 
naročila, ponudbe in navedbe interesov. Za 
organizirane trge in MTF bi morala 
veljati zahteva po združitvi interesov 
znotraj sistema na podlagi pravil, ki niso 
diskrecijska in jih določi upravljavec 
sistema, kar pomeni, da so ti interesi 
združeni v okviru pravil sistema ali s 
pomočjo protokolov sistema ali internih 
operativnih postopkov (vključno s 
postopki, ki se izvajajo s pomočjo 
računalniške programske opreme). Ta 
pravila organiziranemu trgu ali 
investicijskemu podjetju, ki upravlja MTF, 
ne dopuščajo nobene svobode glede 
medsebojnega vpliva interesov.

Or. en
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Obrazložitev

Za vsa mesta trgovanja – organizirane trge, MTF in OTF – bi morale veljati podobne visoke 
zahteve, ki urejajo dostop do sistema in izvajanje poslov v njem. Vendar je treba za 
zagotovitev zadostne prožnosti ureditve, da bi zajemala zasebne sisteme trgovanja in 
določene vrste mest trgovanja s standardiziranimi in likvidnimi izvedenimi finančnimi 
instrumenti, upravljavcem OTF omogočiti nekoliko večjo prožnost pri določanju pravil in 
postopkov.

Predlog spremembe 100
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Uvesti je treba opredelitvi
organiziranega trga in MTF ter ju med 
seboj dobro uskladiti, tako da bo razvidno, 
da oba predstavljata sredstvo za 
organizirano trgovanje. Opredelitvi morata 
izključevati dvostranske sisteme, v katerih 
se investicijsko podjetje udeležuje vsakega 
posla za svoj račun, tudi kot nasprotna 
stranka, ki brez tveganja posreduje med 
kupcem in prodajalcem. Izraz „sistem“ 
zajema vse trge, ki jih sestavljata sklop 
pravil in trgovalna platforma, ter vse tiste, 
ki delujejo le na podlagi sklopa pravil. Za 
organizirane trge in MTF ni obvezno, da 
imajo „tehnični“ sistem za usklajevanje 
naročil. Trg, sestavljen le iz sklopa pravil, 
ki veljajo za vidike v zvezi s članstvom, 
uvrstitvijo instrumentov v trgovanje, 
trgovanjem med člani, poročanjem in po 
potrebi obveznostmi glede preglednosti, je 
organizirani trg ali MTF v smislu te 
direktive, pri čemer se za posle, sklenjene v 
okviru teh pravil, šteje, da so sklenjeni v 
okviru sistemov organiziranega trga ali 
MTF. Izraz „nakupni in prodajni interesi“ 
je treba razumeti v širšem pomenu in 
zajema naročila, ponudbe in navedbe 
interesov. Zahteva po združitvi interesov 
znotraj sistema na podlagi pravil, ki niso 

(6) Opredelitvi organiziranega trga in MTF 
morata ostati med seboj dobro usklajeni, 
tako da bo razvidno, da oba predstavljata 
sredstvo za organizirano trgovanje. 
Opredelitvi morata izključevati 
dvostranske sisteme, v katerih se 
investicijsko podjetje udeležuje vsakega 
posla za svoj račun, tudi kot nasprotna 
stranka, ki brez tveganja posreduje med 
kupcem in prodajalcem. Izraz „sistem“ 
zajema vse trge, ki jih sestavljata sklop 
pravil in trgovalna platforma, ter vse tiste, 
ki delujejo le na podlagi sklopa pravil. Za 
organizirane trge in MTF ni obvezno, da 
imajo „tehnični“ sistem za usklajevanje 
naročil. Trg, sestavljen le iz sklopa pravil, 
ki veljajo za vidike v zvezi s članstvom, 
uvrstitvijo instrumentov v trgovanje, 
trgovanjem med člani, poročanjem in po 
potrebi obveznostmi glede preglednosti, je 
organizirani trg ali MTF v smislu te 
direktive, pri čemer se za posle, sklenjene v 
okviru teh pravil, šteje, da so sklenjeni v 
okviru sistemov organiziranega trga ali 
MTF. Izraz „nakupni in prodajni interesi“ 
je treba razumeti v širšem pomenu in 
zajema naročila, ponudbe in navedbe 
interesov. Da bi bilo sredstvo za trgovanje 
organiziranih trgov in MTF nedvoumno, 
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diskrecijska in jih določi upravljavec 
sistema, pomeni, da so ti interesi združeni 
v okviru pravil sistema ali s pomočjo 
protokolov sistema ali internih operativnih 
postopkov (vključno s postopki, ki se 
izvajajo s pomočjo računalniške 
programske opreme). Izraz „pravila, ki niso 
diskrecijska“ pomeni, da ta pravila 
investicijskemu podjetju, ki upravlja MTF, 
ne dopuščajo nobene svobode glede 
medsebojnega vpliva interesov. 
Opredelitve zahtevajo, da se interesi 
združujejo tako, da se sklene pogodba, kar 
pomeni, da se izvršitev opravi v okviru 
pravil sistema ali s pomočjo protokolov 
sistema ali po internih operativnih 
postopkih.

mora za opredelitvi organiziranih trgov in 
MTF veljati jasen sklop pravil. Zato je 
treba zahteve za različne vrste mest 
trgovanja navesti ločeno. Zahteve, ki jih je 
treba navesti ločeno, zadevajo obveznost 
združevanja interesov znotraj sistema na 
podlagi pravil, ki niso diskrecijska in jih 
določi upravljavec sistema, kar pomeni, da 
so ti interesi združeni v okviru pravil 
sistema ali s pomočjo protokolov sistema 
ali internih operativnih postopkov 
(vključno s postopki, ki se izvajajo s 
pomočjo računalniške programske 
opreme). Izraz „pravila, ki niso 
diskrecijska“ pomeni, da ta pravila 
investicijskemu podjetju, ki upravlja MTF, 
ne dopuščajo nobene svobode glede 
medsebojnega vpliva interesov. 
Opredelitve zahtevajo, da se interesi 
združujejo tako, da se sklene pogodba, kar 
pomeni, da se izvršitev opravi v okviru 
pravil sistema ali s pomočjo protokolov 
sistema ali po internih operativnih 
postopkih.

Or. en

Obrazložitev

To eliminate the loophole used by Broker Crossing Networks (BCNs) to circumvent the MTF 
definition. It is proposed to include an explicit difference between the function (i.e. to cross 
multilaterally) and the rules which have to be followed if a venue offers this type of trading 
(i.e. treat all client order equally and fairly in a non-discretionary manner). Today, BCNs are 
not following non-discretionary execution rules whereas they are doing the same business as 
MTFs. Regulated Markets and MTFs should be obliged to provide non-discretionary 
execution. However, the non-discretionary execution requirement should be eliminated from 
the definition of what is an MTF or regulated Market to close the current loophole which has 
been used by BCNs. This fact should be clarified and explained in the recital so as to avoid 
ambiguity.

Predlog spremembe 101
Sirpa Pietikäinen

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

(6) Uvesti je treba opredelitvi 
organiziranega trga in MTF ter ju med 
seboj dobro uskladiti, tako da bo razvidno, 
da oba predstavljata sredstvo za 
organizirano trgovanje. Opredelitvi morata 
izključevati dvostranske sisteme, v katerih 
se investicijsko podjetje udeležuje vsakega 
posla za svoj račun, tudi kot nasprotna 
stranka, ki brez tveganja posreduje med 
kupcem in prodajalcem. Izraz „sistem“ 
zajema vse trge, ki jih sestavljata sklop 
pravil in trgovalna platforma, ter vse tiste, 
ki delujejo le na podlagi sklopa pravil. Za 
organizirane trge in MTF ni obvezno, da 
imajo „tehnični“ sistem za usklajevanje 
naročil. Trg, sestavljen le iz sklopa pravil, 
ki veljajo za vidike v zvezi s članstvom, 
uvrstitvijo instrumentov v trgovanje, 
trgovanjem med člani, poročanjem in po 
potrebi obveznostmi glede preglednosti, je 
organizirani trg ali MTF v smislu te 
direktive, pri čemer se za posle, sklenjene v 
okviru teh pravil, šteje, da so sklenjeni v 
okviru sistemov organiziranega trga ali 
MTF. Izraz „nakupni in prodajni interesi“ 
je treba razumeti v širšem pomenu in 
zajema naročila, ponudbe in navedbe 
interesov. Zahteva po združitvi interesov 
znotraj sistema na podlagi pravil, ki niso 
diskrecijska in jih določi upravljavec 
sistema, pomeni, da so ti interesi združeni 
v okviru pravil sistema ali s pomočjo 
protokolov sistema ali internih operativnih 
postopkov (vključno s postopki, ki se 
izvajajo s pomočjo računalniške 
programske opreme). Izraz „pravila, ki niso 
diskrecijska“ pomeni, da ta pravila 
investicijskemu podjetju, ki upravlja MTF, 
ne dopuščajo nobene svobode glede 
medsebojnega vpliva interesov. 
Opredelitve zahtevajo, da se interesi 
združujejo tako, da se sklene pogodba, kar 
pomeni, da se izvršitev opravi v okviru 
pravil sistema ali s pomočjo protokolov 
sistema ali po internih operativnih 

(6) Razjasniti je treba opredelitvi 
organiziranega trga in MTF ter ju med 
seboj dobro uskladiti, tako da bo razvidno, 
da oba predstavljata sredstvo za 
organizirano trgovanje. Opredelitvi morata 
izključevati dvostranske sisteme, v katerih 
se investicijsko podjetje udeležuje vsakega 
posla za svoj račun, tudi kot nasprotna 
stranka, ki brez tveganja posreduje med 
kupcem in prodajalcem. Izraz „sistem“ 
zajema vse trge, ki jih sestavljata sklop 
pravil in trgovalna platforma, ter vse tiste, 
ki delujejo le na podlagi sklopa pravil. Za 
organizirane trge in MTF ni obvezno, da 
imajo „tehnični“ sistem za usklajevanje 
naročil. Trg, sestavljen le iz sklopa pravil, 
ki veljajo za vidike v zvezi s članstvom, 
uvrstitvijo instrumentov v trgovanje, 
trgovanjem med člani, poročanjem in po 
potrebi obveznostmi glede preglednosti, je 
organizirani trg ali MTF v smislu te 
direktive, pri čemer se za posle, sklenjene v 
okviru teh pravil, šteje, da so sklenjeni v 
okviru sistemov organiziranega trga ali 
MTF. Izraz „nakupni in prodajni interesi“ 
je treba razumeti v širšem pomenu in 
zajema naročila, ponudbe in navedbe 
interesov. Ena pomembnih zahtev zadeva 
obveznost združevanja interesov znotraj 
sistema na podlagi pravil, ki niso 
diskrecijska in jih določi upravljavec 
sistema, kar pomeni, da so ti interesi 
združeni v okviru pravil sistema ali s 
pomočjo protokolov sistema ali internih 
operativnih postopkov (vključno s 
postopki, ki se izvajajo s pomočjo 
računalniške programske opreme). Izraz 
„pravila, ki niso diskrecijska“ pomeni, da 
ta pravila investicijskemu podjetju, ki 
upravlja MTF, ne dopuščajo nobene 
svobode glede medsebojnega vpliva 
interesov. Opredelitve zahtevajo, da se 
interesi združujejo tako, da se sklene 
pogodba, kar pomeni, da se izvršitev 
opravi v okviru pravil sistema ali s 
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postopkih. pomočjo protokolov sistema ali po internih 
operativnih postopkih.

Or. en

Predlog spremembe 102
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za večjo preglednost evropskih trgov in
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev 
med različnimi mesti, ki ponujajo storitve 
trgovanja, je treba uvesti novo kategorijo 
organiziranega trgovalnega sistema 
(OTF). Ta nova kategorija je široko 
opredeljena, tako da lahko zdaj in v 
prihodnje vključuje vse vrste 
organiziranega izvrševanja in urejanja 
poslov, ki ne ustrezajo funkcijam ali 
regulativnim specifikacijam obstoječih 
mest. Zato je treba uporabljati ustrezne
organizacijske zahteve in pravila o 
preglednosti, ki podpirajo učinkovito 
oblikovanje cen. Nova kategorija vključuje
zasebne sisteme trgovanja, ki jih je mogoče 
opisati kot notranje elektronske sisteme 
usklajevanja, ki jih upravlja investicijsko 
podjetje in ki izvršujejo naročila strank 
glede na druga naročila strank. Nova 
kategorija zajema tudi sisteme, ki so 
upravičeni do trgovanja z izvedenimi 
finančnimi instrumenti, ki so primerni za 
kliring in so dovolj likvidni. Ne vključuje
sistemov brez pravega izvrševanja poslov
ali urejanja udeležbe v sistemu, kot so 
oglasne deske za oglaševanje nakupnih in 
prodajnih interesov, drugi sistemi za
združevanje morebitnih nakupnih in 
prodajnih interesov ali elektronske storitve 
za potrditev po trgovanju.

(7) Za večjo preglednost, varnost in 
učinkovitost evropskih trgov ter
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev 
med različnimi mesti, ki ponujajo storitve 
trgovanja, je treba pojasniti obstoječe 
kategorije mest trgovanja, tako da se bodo 
za vse funkcionalno enako trgovanje 
uporabljala enaka pravila. Ta pojasnila bi 
morala zajeti vse glavne vire dvoumnosti, 
tako da lahko obstoječa mesta trgovanja 
zdaj in v prihodnje vključujejo vse vrste 
organiziranega izvrševanja in urejanja 
poslov. Zato je treba uporabljati enake 
organizacijske zahteve in pravila o 
preglednosti, ki podpirajo učinkovito 
oblikovanje cen, in enaka pravila za 
zagotavljanje objektivnega izvrševanja, ki 
ne bo diskrecijsko, ter nediskriminatoren 
dostop do platform. Pojasnila opredelitev 
organiziranega trga, MTF in 
sistematičnega internalizatorja bi morala 
zagotoviti, da bodo zasebni sistemi
trgovanja, ki jih je mogoče opisati kot 
notranje elektronske sisteme usklajevanja, 
ki jih upravlja investicijsko podjetje in ki 
izvršujejo naročila strank glede na druga 
naročila strank, urejeni kot MTF ali 
sistematični internalizator, glede na to, 
kakšno sredstvo za trgovanje imajo. 
Pojasnjene opredelitve organiziranih 
trgov, MTF in sistematičnih 
internalizatorjev bi morale zajemati tudi 
sisteme, ki so upravičeni do trgovanja z 
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izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
primerni za kliring in so dovolj likvidni.
Nasprotno pa ne vključujejo sistemov brez 
pravega izvrševanja ali urejanja poslov v 
sistemu, kot so oglasne deske za 
oglaševanje nakupnih in prodajnih 
interesov, drugi sistemi za združevanje 
morebitnih nakupnih in prodajnih interesov 
ali elektronske storitve za potrditev po 
trgovanju, ki bi morali biti še naprej 
opredeljeni kot OTC. 
(Ta predlog spremembe (tj. črtanje 
„OTF“) velja za celotno besedilo. Če bo 
sprejet, bo treba ustrezno spremeniti 
celotno besedilo, vključno z opredelitvijo v 
členu 2.)

Or. en

Obrazložitev

This wording is needed to ensure that all trading platforms operated by market operators or 
investment firms are subject to proper market rules. The objective is not just to improve 
transparency and to level the playing field, but to ensure that all functionally identical trading 
will be subject to identical rules. As supported by the European Parliament in its December 
2010 Report on Dark Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category 
for any asset class (i.e. OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, 
including the inclusion of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should 
be deleted. Instead, the existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and 
SI) should be clarified and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which 
should not be subject to the public market rules, must be introduced. In the case of broker 
dealers' crossing networks, which have emerged in the last years exploiting a regulatory 
loophole of MiFID, they will have to either operate bilaterally as a SI - should they want to 
keep operating with non-discretionary execution - or operate multilaterally as an MTF. Non-
discretionary execution is one of the core principles of the original MiFID, but risks being 
eroded through the introduction of an OTF category which is differentiated from RMs and 
MTFs above all through the ability of its operators to carry out discretionary execution.

Predlog spremembe 103
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za večjo preglednost evropskih trgov in 
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev 
med različnimi mesti, ki ponujajo storitve 
trgovanja, je treba uvesti novo kategorijo 
organiziranega trgovalnega sistema (OTF). 
Ta nova kategorija je široko opredeljena, 
tako da lahko zdaj in v prihodnje vključuje 
vse vrste organiziranega izvrševanja in 
urejanja poslov, ki ne ustrezajo funkcijam 
ali regulativnim specifikacijam obstoječih 
mest. Zato je treba uporabljati ustrezne 
organizacijske zahteve in pravila o 
preglednosti, ki podpirajo učinkovito 
oblikovanje cen. Nova kategorija vključuje 
zasebne sisteme trgovanja, ki jih je mogoče 
opisati kot notranje elektronske sisteme 
usklajevanja, ki jih upravlja investicijsko 
podjetje in ki izvršujejo naročila strank 
glede na druga naročila strank. Nova 
kategorija zajema tudi sisteme, ki so
upravičeni do trgovanja z izvedenimi 
finančnimi instrumenti, ki so primerni za 
kliring in so dovolj likvidni. Ne vključuje 
sistemov brez pravega izvrševanja poslov
ali urejanja udeležbe v sistemu, kot so 
oglasne deske za oglaševanje nakupnih in 
prodajnih interesov, drugi sistemi za 
združevanje morebitnih nakupnih in 
prodajnih interesov ali elektronske storitve 
za potrditev po trgovanju.

(7) Za večjo preglednost evropskih trgov in 
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev 
med različnimi mesti, ki ponujajo storitve 
večstranskega trgovanja, je treba uvesti 
novo kategorijo organiziranega trgovalnega 
sistema (OTF). Ta nova kategorija je 
široko opredeljena, tako da lahko zdaj in v 
prihodnje vključuje vse vrste 
organiziranega izvrševanja in urejanja 
poslov, ki ne ustrezajo funkcijam ali 
regulativnim specifikacijam obstoječih 
mest. Zato je treba uporabljati ustrezne 
organizacijske zahteve in pravila o 
preglednosti, ki podpirajo učinkovito 
oblikovanje cen. Nova kategorija vključuje 
zasebne sisteme trgovanja, ki jih je mogoče 
opisati kot notranje elektronske sisteme 
usklajevanja, ki jih upravlja investicijsko 
podjetje in ki izvršujejo naročila strank 
glede na druga naročila strank ali glede na 
lastni kapital, če je to v najboljšem 
interesu uporabnikov sistema. Nova 
kategorija zajema tudi tiste sisteme, ki bi 
morali biti upravičeni do trgovanja z 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
primerni za kliring in so dovolj likvidni, 
vendar ne ustrezajo glavnim značilnostim 
obstoječih mest trgovanja. Ne vključuje 
sistemov brez pravega izvrševanja ali 
urejanja poslov v sistemu, kot so oglasne 
deske za oglaševanje nakupnih in prodajnih 
interesov, drugi sistemi za združevanje 
morebitnih nakupnih in prodajnih interesov 
ali elektronske storitve za potrditev po 
trgovanju.

Or. en

Obrazložitev

V zvezi z zahtevo, da se lahko s standardiziranimi, likvidnimi izvedenimi finančnimi 
instrumenti trguje samo na mestih trgovanja, je treba zagotoviti primeren obseg mest 
trgovanja.. Nekatera mesta trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti so že odobrena in 
urejena kot MTF, zato bi morala imeti možnost ostati taka tudi po začetku izvajanja 
direktive/uredbe o trgih finančnih instrumentov. Kategorija OTF bi morala zajeti vse druge 
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oblike organiziranega večstranskega trgovanja, ki so potrebne za spodbujanje dobrega 
delovanja in učinkovitosti trga.

Predlog spremembe 104
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za večjo preglednost evropskih trgov in
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev 
med različnimi mesti, ki ponujajo storitve 
trgovanja, je treba uvesti novo kategorijo 
organiziranega trgovalnega sistema 
(OTF). Ta nova kategorija je široko 
opredeljena, tako da lahko zdaj in v 
prihodnje vključuje vse vrste 
organiziranega izvrševanja in urejanja 
poslov, ki ne ustrezajo funkcijam ali 
regulativnim specifikacijam obstoječih 
mest. Zato je treba uporabljati ustrezne 
organizacijske zahteve in pravila o 
preglednosti, ki podpirajo učinkovito 
oblikovanje cen. Nova kategorija vključuje
zasebne sisteme trgovanja, ki jih je mogoče 
opisati kot notranje elektronske sisteme 
usklajevanja, ki jih upravlja investicijsko 
podjetje in ki izvršujejo naročila strank 
glede na druga naročila strank. Nova
kategorija zajema tudi sisteme, ki so 
upravičeni do trgovanja z izvedenimi 
finančnimi instrumenti, ki so primerni za 
kliring in so dovolj likvidni. Ne vključuje
sistemov brez pravega izvrševanja poslov
ali urejanja udeležbe v sistemu, kot so 
oglasne deske za oglaševanje nakupnih in 
prodajnih interesov, drugi sistemi za 
združevanje morebitnih nakupnih in 
prodajnih interesov ali elektronske storitve 
za potrditev po trgovanju.

(7) Za večjo preglednost in učinkovitost
evropskih trgov ter zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev med različnimi 
mesti, ki ponujajo storitve trgovanja, je 
treba pojasniti, da je treba za mesta 
trgovanja, ki zadevajo enak posel, 
uporabljati enaka pravila. Zdaj in v 
prihodnje bi morala obstoječa mesta 
trgovanja vključevati vse vrste 
organiziranega izvrševanja in urejanja 
poslov. Zato je treba za platforme, ki 
zagotavljajo enaka pravila glede 
preglednosti, izvrševanja poslov, ki ne bo 
diskrecijsko, nediskriminatornega dostopa 
in popolnega tržnega nadzora, uporabljati
enake organizacijske zahteve in pravila o 
preglednosti, ki podpirajo učinkovito 
oblikovanje cen. Opredelitve 
organiziranega trga, MTF in 
sistematičnega internalizatorja bi morale 
zagotoviti, da bodo zasebni sistemi
trgovanja, ki jih je mogoče opisati kot 
notranje elektronske sisteme usklajevanja, 
ki jih upravlja investicijsko podjetje in ki 
izvršujejo naročila strank glede na druga 
naročila strank, urejeni kot MTF ali 
sistematični internalizator, glede na to, 
katero sredstvo za organizirano trgovanje 
imajo, tj. večstransko ali dvostransko. 
Nove opredelitve organiziranih trgov, 
MTF in sistematičnih internalizatorjev bi 
morale zajemati tudi sisteme, ki so 
upravičeni do trgovanja z izvedenimi 
finančnimi instrumenti, ki so primerni za 
kliring in so dovolj likvidni. Sistemi brez 
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pravega izvrševanja ali urejanja poslov v 
sistemu, kot so oglasne deske za 
oglaševanje nakupnih in prodajnih 
interesov, drugi sistemi za združevanje 
morebitnih nakupnih in prodajnih interesov 
ali elektronske storitve za potrditev po 
trgovanju, pa bi morali biti še naprej 
opredeljeni kot OTC.

Or. en

Obrazložitev

Vse trgovalne platforme, ki jih upravljajo upravljavci trga ali investicijska podjetja, bi morale 
upoštevati enaka pravila, vključno s pravili glede preglednosti, izvrševanja poslov, ki ni 
diskrecijsko, nediskriminatornega dostopa in popolnega tržnega nadzora. Trg, na katerem 
posamezne platforme ne upoštevajo enakih pravil, zlasti o izvrševanju, ki ni diskrecijsko, bo 
ogrozil proces oblikovanja cen pri trgovanju in varstvo vlagateljev.

Predlog spremembe 105
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za večjo preglednost evropskih trgov in
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev 
med različnimi mesti, ki ponujajo storitve 
trgovanja, je treba uvesti novo kategorijo 
organiziranega trgovalnega sistema 
(OTF). Ta nova kategorija je široko 
opredeljena, tako da lahko zdaj in v 
prihodnje vključuje vse vrste 
organiziranega izvrševanja in urejanja 
poslov, ki ne ustrezajo funkcijam ali 
regulativnim specifikacijam obstoječih 
mest. Zato je treba uporabljati ustrezne
organizacijske zahteve in pravila o 
preglednosti, ki podpirajo učinkovito 
oblikovanje cen. Nova kategorija vključuje
zasebne sisteme trgovanja, ki jih je mogoče 
opisati kot notranje elektronske sisteme 
usklajevanja, ki jih upravlja investicijsko 
podjetje in ki izvršujejo naročila strank 

(7) Za večjo učinkovitost in preglednost 
evropskih trgov ter zagotovitev enakih 
konkurenčnih pogojev med različnimi 
mesti, ki ponujajo storitve trgovanja, je 
treba pojasniti, da se za mesta trgovanja, 
ki zadevajo enak posel, uporabljajo enaka 
pravila. Obstoječa mesta trgovanja bi 
morala vključevati vse vrste 
organiziranega izvrševanja in urejanja 
poslov. Trgovanje morajo urejati ustrezna 
tržna pravila (to so preglednost, izvajanje, 
ki ni diskrecijsko, nediskriminatoren 
dostop in popoln tržni nadzor). Zato bi 
morali biti organizacijske zahteve in 
pravila o preglednosti, ki podpirajo 
učinkovito oblikovanje cen, enaki, urejati 
pa bi jih morala ustrezna tržna pravila. 
Pojasnila opredelitev organiziranega trga, 
MTF in sistematičnega internalizatorja bi 
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glede na druga naročila strank. Nova 
kategorija zajema tudi sisteme, ki so 
upravičeni do trgovanja z izvedenimi 
finančnimi instrumenti, ki so primerni za 
kliring in so dovolj likvidni. Ne vključuje
sistemov brez pravega izvrševanja poslov
ali urejanja udeležbe v sistemu, kot so 
oglasne deske za oglaševanje nakupnih in 
prodajnih interesov, drugi sistemi za 
združevanje morebitnih nakupnih in 
prodajnih interesov ali elektronske storitve 
za potrditev po trgovanju.

morala zagotoviti, da bodo zasebni sistemi
trgovanja, ki jih je mogoče opisati kot 
notranje elektronske sisteme usklajevanja, 
ki jih upravlja investicijsko podjetje in ki 
izvršujejo naročila strank glede na druga 
naročila strank, urejeni kot MTF ali 
sistematični internalizator, glede na to, ali 
trgujejo večstransko oziroma dvostransko. 
Pojasnjene opredelitve organiziranih 
trgov, MTF in sistematičnih 
internalizatorjev bi morale zajemati tudi 
sisteme, ki so upravičeni do trgovanja z 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
primerni za kliring in so dovolj likvidni. 
Nasprotno pa bi sistemi brez pravega 
izvrševanja ali urejanja poslov v sistemu, 
kot so oglasne deske za oglaševanje 
nakupnih in prodajnih interesov, drugi 
sistemi za združevanje morebitnih 
nakupnih in prodajnih interesov ali 
elektronske storitve za potrditev po 
trgovanju, morali še naprej delovati po 
sistemu trgovanja na prostem trgu (OTC).

Or. en

Predlog spremembe 106
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za večjo preglednost evropskih trgov in 
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev 
med različnimi mesti, ki ponujajo storitve 
trgovanja, je treba uvesti novo kategorijo 
organiziranega trgovalnega sistema (OTF). 
Ta nova kategorija je široko opredeljena, 
tako da lahko zdaj in v prihodnje vključuje 
vse vrste organiziranega izvrševanja in 
urejanja poslov, ki ne ustrezajo funkcijam 
ali regulativnim specifikacijam obstoječih
mest. Zato je treba uporabljati ustrezne 

(7) Za večjo preglednost evropskih trgov in 
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev 
med različnimi mesti, ki ponujajo storitve 
trgovanja, je treba uvesti novo kategorijo 
organiziranega trgovalnega sistema (OTF). 
Ta nova kategorija je opredeljena z 
namenom, da bi zajell samo tiste primere, 
kjer se zdi, da so obstoječe kategorije 
oblikovane neprimerno. Zato je treba 
uporabljati ustrezne organizacijske zahteve 
in pravila o preglednosti, ki podpirajo 
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organizacijske zahteve in pravila o 
preglednosti, ki podpirajo učinkovito 
oblikovanje cen. Nova kategorija vključuje 
zasebne sisteme trgovanja, ki jih je 
mogoče opisati kot notranje elektronske 
sisteme usklajevanja, ki jih upravlja 
investicijsko podjetje in ki izvršujejo 
naročila strank glede na druga naročila 
strank. Nova kategorija zajema tudi 
sisteme, ki so upravičeni do trgovanja z 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
primerni za kliring in so dovolj likvidni.
Ne vključuje sistemov brez pravega 
izvrševanja poslov ali urejanja udeležbe v 
sistemu, kot so oglasne deske za 
oglaševanje nakupnih in prodajnih 
interesov, drugi sistemi za združevanje 
morebitnih nakupnih in prodajnih interesov 
ali elektronske storitve za potrditev po 
trgovanju.

učinkovito oblikovanje cen. Ne vključuje 
sistemov brez pravega izvrševanja ali 
urejanja poslov v sistemu, kot so oglasne 
deske za oglaševanje nakupnih in prodajnih 
interesov, drugi sistemi za združevanje 
morebitnih nakupnih in prodajnih interesov 
ali elektronske storitve za potrditev po 
trgovanju.

Or. en

Predlog spremembe 107
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Za notranje sisteme povezovanja 
ponudbe in povpraševanja, za katere se ne 
uporabljajo pravila o preglednosti pred 
trgovanjem, se za delnice zahteva 
dovoljenje pristojnega organa. To mora 
zlasti zagotoviti, da noben udeleženec v 
sistemu ne bo v privilegiranem položaju 
glede informacij ali izvrševanja naročila.

Or. fr

Predlog spremembe 108
Jean-Paul Gauzès
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Za zagotovitev kakovosti procesa 
oblikovanja cen na delniških trgih je treba 
zagotoviti, da notranji sistemi povezovanja 
ponudbe in povpraševanja, za katere se ne 
uporabljajo pravila o preglednosti pred 
trgovanjem, ne bodo prevzeli prevelike 
količine naročil glede na splošni obseg 
trga. Zaradi tovrstnega povezovanja teh
sistemov ne bi smelo biti dovoljeno, in 
določeno bi moralo biti, da morajo ti 
sistemi nad določenim pragom pridobiti 
status MTF ali, če je primerno, 
organiziranega trga. Organ ESMA bi 
moral pripraviti tehnične standarde za 
določitev tega praga.

Or. fr

Predlog spremembe 109
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7c) „Notranji sistemi povezovanja 
ponudbe in povpraševanja“ pomeni 
elektronske sisteme za povezovanje 
ponudbe in povpraševanja v zvezi z 
delnicami ali podobnimi vrednostnimi 
papirji, ki jih upravlja investicijsko 
podjetje, da omogoči izvršitev s križanjem 
naročil svojih strank in, če je primerno, 
naročil za lasten račun.

Or. fr
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Predlog spremembe 110
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ta nova kategorija organiziranega 
trgovalnega sistema bo dopolnjevala 
obstoječe vrste mest trgovanja. Medtem ko 
je za organizirane trge in večstranske 
sisteme trgovanja značilno opravljanje 
poslov, ki ni diskrecijsko, je treba 
upravljavcu organiziranega trgovalnega 
sistema omogočiti, da se samostojno 
odloči, kako bo posel izveden. Zato je treba 
za posle, sklenjene v okviru OTF, ki ga 
upravlja investicijsko podjetje ali 
upravljavec trga, uporabljati pravila 
poslovanja, obveznost najboljše izvedbe in 
obveznost obravnavanja naročil strank. 
Vendar mora biti upravljavec platforme 
nevtralen, ker je OTF prava trgovalna 
platforma. Zato se upravljavcu OTF ne sme 
dovoliti, da bi v okviru OTF izvajal 
kakršne koli posle med več nakupnimi in 
prodajnimi interesi tretjih oseb, vključno z 
naročili strank, povezanimi v sistemu z 
uporabo lastnega kapitala. Zaradi tega prav 
tako ne morejo delovati kot sistematični 
internalizatorji v OTF, ki ga upravljajo.

(8) Ta nova kategorija organiziranega 
trgovalnega sistema bo dopolnjevala 
obstoječe vrste mest trgovanja. Medtem ko 
je za organizirane trge in večstranske 
sisteme trgovanja značilno opravljanje 
poslov, ki ni diskrecijsko, je treba 
upravljavcu organiziranega trgovalnega 
sistema omogočiti, da se samostojno 
odloči, kako bo posel izveden. Zato je treba 
za posle, sklenjene v okviru OTF, ki ga 
upravlja investicijsko podjetje ali 
upravljavec trga, uporabljati pravila 
poslovanja, obveznost najboljše izvedbe in 
obveznost obravnavanja naročil strank. 
Vendar mora biti upravljavec platforme 
nevtralen, ker je OTF prava trgovalna 
platforma. Zato se upravljavcu OTF ne sme 
dovoliti, da bi v okviru OTF izvajal 
kakršne koli posle med nakupnimi in 
prodajnimi interesi več tretjih oseb, 
vključno z naročili strank, povezanimi v 
sistemu, z uporabo lastnega kapitala, razen 
v zvezi z dejavnostjo vzdrževanja trga 
podjetja. Zaradi tega prav tako ne morejo 
delovati kot sistematični internalizatorji v 
OTF, ki ga upravljajo. Zato bi morale za 
upravljavce OTF veljati enake obveznosti 
kot za MTF v zvezi z dobrim upravljanjem 
možnih navzkrižij interesov. V skladu s 
temi obveznostmi bi moral upravljavec 
OTF zagotoviti operativno ločevanje med 
svojim OTF in vsako dejavnostjo 
trgovanja za lasten račun, da bi zagotovil 
pošteno, urejeno in učinkovito 
povezovanje nakupnih in prodajnih 
interesov več tretjih oseb v sistemu 
(vključno z interesi, povezanimi z lastnim 
kapitalom upravljavca).
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Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zahteva, da OTF uvedejo dobre ureditve za upravljanje navzkrižij 
interesov, kakršne že obstajajo za MTF. Upravljavec OTF mora ohraniti nevtralnost pri 
izvrševanju naročil strank z uporabo lastnega kapitala; ker so se sedanje ureditve upravljanja 
navzkrižij interesov MTF izkazale za učinkovitega, bi bilo treba enake zahteve uvesti za OTF.

Predlog spremembe 111
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ta nova kategorija organiziranega 
trgovalnega sistema bo dopolnjevala
obstoječe vrste mest trgovanja. Medtem ko
je za organizirane trge in večstranske 
sisteme trgovanja značilno opravljanje 
poslov, ki ni diskrecijsko, je treba 
upravljavcu organiziranega trgovalnega 
sistema omogočiti, da se samostojno 
odloči, kako bo posel izveden. Zato je treba 
za posle, sklenjene v okviru OTF, ki ga 
upravlja investicijsko podjetje ali 
upravljavec trga, uporabljati pravila 
poslovanja, obveznost najboljše izvedbe in 
obveznost obravnavanja naročil strank. 
Vendar mora biti upravljavec platforme
nevtralen, ker je OTF prava trgovalna
platforma. Zato se upravljavcu OTF ne 
sme dovoliti, da bi v okviru OTF izvajal 
kakršne koli posle med več nakupnimi in 
prodajnimi interesi tretjih oseb, vključno z 
naročili strank, povezanimi v sistemu z 
uporabo lastnega kapitala. Zaradi tega 
prav tako ne morejo delovati kot 
sistematični internalizatorji v OTF, ki ga 
upravljajo.

(8) Pojasniti je treba obstoječe vrste mest 
trgovanja, da se zagotovi uporaba enakih 
pravil za vse večstranske in dvostranske 
dejavnosti trgovanja. Pojasnitve 
opredelitev in ureditev, ki veljajo za 
organizirane trge in večstranske sisteme 
trgovanja, bi morale zlasti pojasniti, da je 
na obeh mestih trgovanja nujno
opravljanje poslov, ki ni diskrecijsko. 
Izvrševanje poslov na organiziranem trgu 
ali v MTF, ki ni diskrecijsko, je povsem 
ločeno od obveznosti posrednikov do 
strank pri izvrševanju njihovih naročil in 
jih dopolnjuje. Zato je treba za posle, 
sklenjene v okviru organiziranega trga ali 
MTF, ki ga upravlja investicijsko podjetje 
ali upravljavec trga, še naprej uporabljati 
pravila poslovanja, obveznost najboljše 
izvedbe in obveznost obravnavanja naročil 
strank. Ker pa se regulativne obveznosti do 
trga, povezane z upravljanjem trgovalne 
platforme, razlikujejo od obveznosti 
posrednika do strank, mora za obe vrsti 
platform še naprej veljati zahteva po 
izvrševanju, ki ni diskrecijsko.

Or. en
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Obrazložitev

Pojasnjeno je, da je izvrševanje, ki ni diskrecijsko, osrednji element ureditve trgov EU, od 
katerega ni mogoče odstopati. Namen tega predloga spremembe je zagotoviti, da bo za vse 
večstranske trgovalne platforme, bodisi za organizirani trg ali za MTF, še naprej veljalo 
izvrševanje poslov, ki ni diskrecijsko.

Predlog spremembe 112
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ta nova kategorija organiziranega 
trgovalnega sistema bo dopolnjevala 
obstoječe vrste mest trgovanja. Medtem ko 
je za organizirane trge in večstranske 
sisteme trgovanja značilno opravljanje 
poslov, ki ni diskrecijsko, je treba 
upravljavcu organiziranega trgovalnega 
sistema omogočiti, da se samostojno 
odloči, kako bo posel izveden. Zato je treba 
za posle, sklenjene v okviru OTF, ki ga 
upravlja investicijsko podjetje ali 
upravljavec trga, uporabljati pravila 
poslovanja, obveznost najboljše izvedbe in 
obveznost obravnavanja naročil strank. 
Vendar mora biti upravljavec platforme 
nevtralen, ker je OTF prava trgovalna 
platforma. Zato se upravljavcu OTF ne 
sme dovoliti, da bi v okviru OTF izvajal 
kakršne koli posle med več nakupnimi in 
prodajnimi interesi tretjih oseb, vključno z 
naročili strank, povezanimi v sistemu z 
uporabo lastnega kapitala. Zaradi tega 
prav tako ne morejo delovati kot 
sistematični internalizatorji v OTF, ki ga 
upravljajo.

(8) Ta nova kategorija organiziranega 
trgovalnega sistema bo dopolnjevala 
obstoječe vrste mest trgovanja. Medtem ko 
je za organizirane trge in večstranske 
sisteme trgovanja značilno opravljanje 
poslov, ki ni diskrecijsko, je treba 
upravljavcu organiziranega trgovalnega 
sistema omogočiti, da se samostojno 
odloči, kako bo posel izveden. Zato je treba 
za posle, sklenjene v okviru OTF, ki ga 
upravlja investicijsko podjetje ali 
upravljavec trga, uporabljati pravila 
poslovanja, obveznost najboljše izvedbe in 
obveznost obravnavanja naročil strank. 
Vendar mora biti upravljavec platforme 
nevtralen, ker je OTF prava trgovalna 
platforma. Zaradi tega ne more delovati 
kot sistematični internalizator v OTF, ki 
ga upravlja. V posebnih primerih bi bilo 
treba OTF dovoliti uporabo lastnega 
kapitala za olajšanje izvajanja naročil 
strank, zlasti na manj likvidnih trgih in na 
trgih, na katerih je manj udeležencev. To 
velja zlasti za trge nelastniških 
vrednostnih papirjev.

Or. en

Obrazložitev

Da bi OTF deloval, mora investicijsko podjetje uporabljati lastni kapital, saj podjetja, ki 
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kupujejo, ne želijo drug drugemu postati nasprotna stranka, kar bi povzročilo nesprejemljivo 
tveganje v procesu. Zato bi bilo treba upravljavcu OTF dovoliti uporabo lastnega kapitala za 
olajšanje poslov s strankami in ustrezno izravnavo tveganja pri izvrševanju naročila strank.

Predlog spremembe 113
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ta nova kategorija organiziranega 
trgovalnega sistema bo dopolnjevala
obstoječe vrste mest trgovanja. Medtem ko 
je za organizirane trge in večstranske 
sisteme trgovanja značilno opravljanje 
poslov, ki ni diskrecijsko, je treba 
upravljavcu organiziranega trgovalnega 
sistema omogočiti, da se samostojno 
odloči, kako bo posel izveden. Zato je treba 
za posle, sklenjene v okviru OTF, ki ga 
upravlja investicijsko podjetje ali 
upravljavec trga, uporabljati pravila 
poslovanja, obveznost najboljše izvedbe in 
obveznost obravnavanja naročil strank. 
Vendar mora biti upravljavec platforme
nevtralen, ker je OTF prava trgovalna 
platforma. Zato se upravljavcu OTF ne 
sme dovoliti, da bi v okviru OTF izvajal 
kakršne koli posle med več nakupnimi in 
prodajnimi interesi tretjih oseb, vključno z 
naročili strank, povezanimi v sistemu z 
uporabo lastnega kapitala. Zaradi tega 
prav tako ne morejo delovati kot 
sistematični internalizatorji v OTF, ki ga 
upravljajo.

(8) Pojasniti je treba obstoječe vrste mest 
trgovanja, da se zagotovi uporaba enakih 
pravil za enake dejavnosti trgovanja. 
Pojasnitve opredelitev organiziranih trgov 
in večstranskih sistemov trgovanja bi 
morale zlasti pojasniti, da je opravljanje 
poslov na organiziranem trgu ali v MTF, 
ki ni diskrecijsko, povsem ločeno od 
obveznosti posrednikov do strank pri 
izvrševanju njihovih naročil in jih 
dopolnjuje. Zato je treba za posle, 
sklenjene v okviru organiziranega trga ali 
MTF, ki ga upravlja investicijsko podjetje 
ali upravljavec trga, še naprej uporabljati 
pravila poslovanja, obveznost najboljše 
izvedbe in obveznost obravnavanja naročil 
strank. Ker pa se tržna pravila, povezana z 
upravljanjem trgovalne platforme, 
razlikujejo od nalog posrednika v zvezi s 
strankami, mora za obe vrsti platform še 
naprej veljati zahteva po izvrševanju, ki ni 
diskrecijsko.

Or. en

Obrazložitev

Vse trgovalne platforme, ki jih upravljajo upravljavci trga ali investicijska podjetja, bi morale 
upoštevati enaka pravila, vključno s pravili glede preglednosti, izvrševanja poslov, ki ni 
diskrecijsko, nediskriminatornega dostopa in popolnega tržnega nadzora. Trg, na katerem 
posamezne platforme ne upoštevajo enakih pravil, zlasti o izvrševanju, ki ni diskrecijsko, bo 
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ogrozil proces oblikovanja cen pri trgovanju in varstvo vlagateljev.

Predlog spremembe 114
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ta nova kategorija organiziranega 
trgovalnega sistema bo dopolnjevala 
obstoječe vrste mest trgovanja. Medtem ko 
je za organizirane trge in večstranske 
sisteme trgovanja značilno opravljanje 
poslov, ki ni diskrecijsko, je treba 
upravljavcu organiziranega trgovalnega 
sistema omogočiti, da se samostojno 
odloči, kako bo posel izveden. Zato je treba 
za posle, sklenjene v okviru OTF, ki ga 
upravlja investicijsko podjetje ali 
upravljavec trga, uporabljati pravila 
poslovanja, obveznost najboljše izvedbe in 
obveznost obravnavanja naročil strank. 
Vendar mora biti upravljavec platforme 
nevtralen, ker je OTF prava trgovalna 
platforma. Zato se upravljavcu OTF ne sme 
dovoliti, da bi v okviru OTF izvajal 
kakršne koli posle med več nakupnimi in 
prodajnimi interesi tretjih oseb, vključno z 
naročili strank, povezanimi v sistemu z 
uporabo lastnega kapitala. Zaradi tega 
prav tako ne morejo delovati kot 
sistematični internalizatorji v OTF, ki ga 
upravljajo.

(8) Ta nova kategorija organiziranega 
trgovalnega sistema bo dopolnjevala 
obstoječe vrste mest trgovanja. Medtem ko 
je za organizirane trge in večstranske 
sisteme trgovanja značilno opravljanje 
poslov, ki ni diskrecijsko, je treba 
upravljavcu organiziranega trgovalnega 
sistema omogočiti, da se samostojno 
odloči, kako bo posel izveden. Zato je treba 
za posle, sklenjene v okviru OTF, ki ga 
upravlja investicijsko podjetje ali 
upravljavec trga, uporabljati pravila 
poslovanja, vključno z reševanjem sporov, 
obveznost najboljše izvedbe in obveznost 
obravnavanja naročil strank. Vendar mora 
biti upravljavec platforme nevtralen, ker je 
OTF prava trgovalna platforma. Zato se 
upravljavcu OTF ne sme dovoliti, da bi v 
okviru OTF izvajal kakršne koli posle med 
nakupnimi in prodajnimi interesi več tretjih 
oseb, vključno z naročili strank, 
povezanimi v sistemu, z uporabo lastnega 
kapitala, razen kadar se lastni kapital 
uporablja za olajševanje naročil strank. 

Or. en

Predlog spremembe 115
Sirpa Pietikäinen

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

(8) Ta nova kategorija organiziranega 
trgovalnega sistema bo dopolnjevala
obstoječe vrste mest trgovanja. Medtem ko 
je za organizirane trge in večstranske 
sisteme trgovanja značilno opravljanje 
poslov, ki ni diskrecijsko, je treba 
upravljavcu organiziranega trgovalnega 
sistema omogočiti, da se samostojno 
odloči, kako bo posel izveden. Zato je treba 
za posle, sklenjene v okviru OTF, ki ga 
upravlja investicijsko podjetje ali 
upravljavec trga, uporabljati pravila 
poslovanja, obveznost najboljše izvedbe in 
obveznost obravnavanja naročil strank.
Vendar mora biti upravljavec platforme 
nevtralen, ker je OTF prava trgovalna 
platforma. Zato se upravljavcu OTF ne 
sme dovoliti, da bi v okviru OTF izvajal 
kakršne koli posle med več nakupnimi in 
prodajnimi interesi tretjih oseb, vključno z 
naročili strank, povezanimi v sistemu z 
uporabo lastnega kapitala. Zaradi tega 
prav tako ne morejo delovati kot 
sistematični internalizatorji v OTF, ki ga 
upravljajo.

(8) Pojasniti je treba obstoječe vrste 
organiziranih trgov, večstranskih sistemov 
trgovanja in sistematičnih 
internalizatorjev, da se zagotovi uporaba 
enakih pravil za vse večstranske in 
dvostranske dejavnosti trgovanja.
Pojasnitve opredelitev in ureditev, ki 
veljajo za organizirane trge in večstranske 
sisteme trgovanja, bi morale zlasti 
razjasniti, da je na obeh mestih trgovanja 
nujno opravljanje poslov, ki ni 
diskrecijsko. Zato je treba za posle, 
sklenjene v okviru organiziranega trga ali 
MTF, ki ga upravlja investicijsko podjetje 
ali upravljavec trga, poleg drugih tržnih 
pravil še naprej uporabljati pravila 
poslovanja, obveznost najboljše izvedbe in 
obveznost obravnavanja naročil strank.

Or. en

Predlog spremembe 116
Anne E. Jensen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ta nova kategorija organiziranega 
trgovalnega sistema bo dopolnjevala 
obstoječe vrste mest trgovanja. Medtem ko 
je za organizirane trge in večstranske 
sisteme trgovanja značilno opravljanje 
poslov, ki ni diskrecijsko, je treba 
upravljavcu organiziranega trgovalnega 

(8) Ta nova kategorija organiziranega 
trgovalnega sistema bo dopolnjevala 
obstoječe vrste mest trgovanja. Medtem ko 
je za organizirane trge in večstranske 
sisteme trgovanja značilno opravljanje 
poslov, ki ni diskrecijsko, je treba 
upravljavcu organiziranega trgovalnega 
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sistema omogočiti, da se samostojno 
odloči, kako bo posel izveden. Zato je treba 
za posle, sklenjene v okviru OTF, ki ga 
upravlja investicijsko podjetje ali 
upravljavec trga, uporabljati pravila 
poslovanja, obveznost najboljše izvedbe in 
obveznost obravnavanja naročil strank. 
Vendar mora biti upravljavec platforme 
nevtralen, ker je OTF prava trgovalna 
platforma. Zato se upravljavcu OTF ne sme 
dovoliti, da bi v okviru OTF izvajal 
kakršne koli posle med več nakupnimi in 
prodajnimi interesi tretjih oseb, vključno z 
naročili strank, povezanimi v sistemu z 
uporabo lastnega kapitala. Zaradi tega prav 
tako ne morejo delovati kot sistematični 
internalizatorji v OTF, ki ga upravljajo.

sistema, ki je dostopen le njegovim 
strankam in ki izključuje vse kreditne 
institucije ali investicijska podjetja,
omogočiti, da se samostojno odloči, kako 
bo posel izveden. Zato je treba za posle, 
sklenjene v okviru OTF, ki je dostopen 
samo njegovim strankam in ki ga upravlja 
investicijsko podjetje ali upravljavec trga, 
uporabljati pravila poslovanja, obveznost 
najboljše izvedbe in obveznost 
obravnavanja naročil strank. Vendar mora 
biti upravljavec platforme nevtralen, ker je 
OTF prava trgovalna platforma. Zato se 
upravljavcu OTF, ki zagotavlja 
organizirano izvrševanje in urejanje 
poslov z lastniškimi vrednostnimi papirji, 
ne sme dovoliti, da bi v okviru OTF izvajal 
kakršne koli posle med nakupnimi in 
prodajnimi interesi več tretjih oseb, 
vključno z naročili strank, povezanimi v 
sistemu, z uporabo lastnega kapitala. 
Zaradi tega prav tako ne morejo delovati 
kot sistematični internalizatorji v OTF, ki 
ga upravljajo.

Or. en

Predlog spremembe 117
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Vsako organizirano trgovanje se mora 
izvajati na organiziranih mestih in biti 
popolnoma pregledno pred trgovanjem in 
po njem. Zahteve po preglednosti se 
morajo zato uporabljati za vse vrste mest 
trgovanja in vse finančne instrumente, s 
katerimi se na teh mestih trguje.

(9) Vsako organizirano trgovanje se mora 
izvajati na organiziranih mestih in biti čim 
bolj pregledno pred trgovanjem in po njem. 
Zahteve po primerno umerjeni 
preglednosti se morajo zato uporabljati za 
vse vrste mest trgovanja in vse finančne 
instrumente, s katerimi se na teh mestih 
trguje.

Or. en
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Obrazložitev

Besedilo v uvodni izjavi 9 mora biti v skladu z uvodnima izjavama 12 in 14. Celotno besedilo 
jasno izraža, da umerjanje ni predvideno.

Predlog spremembe 118
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Vsako organizirano trgovanje se mora 
izvajati na organiziranih mestih in biti 
popolnoma pregledno pred trgovanjem in 
po njem. Zahteve po preglednosti se 
morajo zato uporabljati za vse vrste mest 
trgovanja in vse finančne instrumente, s 
katerimi se na teh mestih trguje.

(9) Vsako organizirano trgovanje se mora 
izvajati na organiziranih mestih in biti 
popolnoma pregledno pred trgovanjem in 
po njem, kot je ustrezno. Zahteve po 
preglednosti se morajo zato uporabljati za 
vse vrste mest trgovanja in vse finančne 
instrumente, s katerimi se na teh mestih 
trguje.

Or. en

Predlog spremembe 119
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zaradi finančne krize so se pokazale 
posebne pomanjkljivosti načina, na 
katerega so udeležencem trga na voljo 
informacije o priložnostih za trgovanje s 
finančnimi instrumenti, ki niso delnice, ter 
njihovih cenah, in sicer kar zadeva časovno 
razporeditev, razdrobljenost, enak dostop 
in zanesljivost. Zato je treba uvesti zahteve 
po preglednosti pred trgovanjem in po 
njem, pri čemer se upoštevajo različne 
značilnosti in tržne strukture posebnih vrst 

(12) Zaradi finančne krize so se pokazale 
posebne pomanjkljivosti načina, na 
katerega so udeležencem trga na voljo 
informacije o priložnostih za trgovanje s 
finančnimi instrumenti, ki niso delnice, ter 
njihovih cenah, in sicer kar zadeva časovno 
razporeditev, podrobnost, enak dostop in 
zanesljivost. Zato je treba uvesti zahteve po 
preglednosti pred trgovanjem in po njem, 
pri čemer se upoštevajo različne značilnosti 
in tržne strukture posebnih vrst 
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instrumentov, ki niso delnice. Za 
zagotovitev učinkovitega okvira 
preglednosti za vse ustrezne instrumente se 
morajo te zahteve uporabljati za obveznice 
in strukturirane finančne produkte s 
prospektom ali finančne produkte, ki so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
ali s katerimi se trguje v večstranskem 
sistemu trgovanja (MTF) ali organiziranem 
trgovalnem sistemu (OTF), za izvedene 
finančne instrumente, s katerimi se trguje 
ali so uvrščeni v trgovanje na organiziranih 
trgih, v MTF in OTF ali ki se štejejo kot 
primerni za centralni kliring, v primeru 
preglednosti po trgovanju pa tudi za 
izvedene finančne instrumente, ki so 
sporočeni repozitoriju sklenjenih poslov. 
Zato bodo iz področja uporabe obveznosti 
glede preglednosti izključeni le tisti 
finančni instrumenti, s katerimi se trguje na 
prostem trgu in se štejejo za še zlasti 
nelikvidne ali imajo prilagojeno obliko.

instrumentov, ki niso delnice. Za 
zagotovitev učinkovitega okvira 
preglednosti za vse ustrezne instrumente se 
morajo te zahteve uporabljati za obveznice 
in strukturirane finančne produkte s 
prospektom ali finančne produkte, ki so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
ali s katerimi se trguje v večstranskem 
sistemu trgovanja (MTF) ali organiziranem 
trgovalnem sistemu (OTF), za izvedene 
finančne instrumente, s katerimi se trguje 
ali so uvrščeni v trgovanje na organiziranih 
trgih, v MTF in OTF ali ki se štejejo kot 
primerni za centralni kliring, v primeru 
preglednosti po trgovanju pa tudi za 
izvedene finančne instrumente, ki so 
sporočeni repozitoriju sklenjenih poslov. 
Zato bodo iz področja uporabe obveznosti 
glede preglednosti pred trgovanjem in po 
njem izključeni le tisti finančni 
instrumenti, s katerimi se trguje na prostem 
trgu in se štejejo za nezadostno likvidne ali 
imajo prilagojeno naravo.

Or. en

Obrazložitev

Likvidnost je ključni dejavnik za vzdrževanje ustrezne ravni prihodkov za upokojence in 
končne vlagatelje. Vsiljevanje preglednosti pred trgovanjem bi vodilo v zmanjševanje 
likvidnosti. Preglednost po trgovanju pa je nujna tudi za čiste OTC.

Predlog spremembe 120
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zaradi finančne krize so se pokazale 
posebne pomanjkljivosti načina, na 
katerega so udeležencem trga na voljo 
informacije o priložnostih za trgovanje s 
finančnimi instrumenti, ki niso delnice, ter 
njihovih cenah, in sicer kar zadeva časovno 

(12) Zaradi finančne krize so se pokazale 
posebne pomanjkljivosti načina, na 
katerega so udeležencem trga na voljo 
informacije o priložnostih za trgovanje s 
finančnimi instrumenti, ki niso delnice, ter 
njihovih cenah, in sicer kar zadeva časovno 
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razporeditev, razdrobljenost, enak dostop 
in zanesljivost. Zato je treba uvesti zahteve 
po preglednosti pred trgovanjem in po 
njem, pri čemer se upoštevajo različne 
značilnosti in tržne strukture posebnih vrst 
instrumentov, ki niso delnice. Za 
zagotovitev učinkovitega okvira 
preglednosti za vse ustrezne instrumente se 
morajo te zahteve uporabljati za obveznice 
in strukturirane finančne produkte s 
prospektom ali finančne produkte, ki so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
ali s katerimi se trguje v večstranskem 
sistemu trgovanja (MTF) ali organiziranem 
trgovalnem sistemu (OTF), za izvedene 
finančne instrumente, s katerimi se trguje 
ali so uvrščeni v trgovanje na organiziranih 
trgih, v MTF in OTF ali ki se štejejo kot 
primerni za centralni kliring, v primeru 
preglednosti po trgovanju pa tudi za 
izvedene finančne instrumente, ki so 
sporočeni repozitoriju sklenjenih poslov. 
Zato bodo iz področja uporabe obveznosti 
glede preglednosti izključeni le tisti 
finančni instrumenti, s katerimi se trguje na 
prostem trgu in se štejejo za še zlasti 
nelikvidne ali imajo prilagojeno obliko.

razporeditev, podrobnost, enak dostop in 
zanesljivost. Zato je treba uvesti natančne 
in pravočasne zahteve po preglednosti po 
trgovanju, pri čemer se upoštevajo različne 
značilnosti in tržne strukture posebnih vrst 
instrumentov, ki niso delnice. Za 
zagotovitev učinkovitega okvira 
preglednosti za vse ustrezne instrumente se 
morajo te zahteve uporabljati za obveznice 
in strukturirane finančne produkte s 
prospektom ali finančne produkte, ki so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
ali s katerimi se trguje v večstranskem 
sistemu trgovanja (MTF) ali organiziranem 
trgovalnem sistemu (OTF), za izvedene 
finančne instrumente, s katerimi se trguje 
ali so uvrščeni v trgovanje na organiziranih 
trgih, v MTF in OTF ali ki se štejejo kot 
primerni za centralni kliring, v primeru 
preglednosti po trgovanju pa tudi za 
izvedene finančne instrumente, ki so 
sporočeni repozitoriju sklenjenih poslov. 
Zato bodo iz področja uporabe obveznosti 
glede preglednosti izključeni le tisti 
finančni instrumenti, s katerimi se trguje na 
prostem trgu in se štejejo za še zlasti 
nelikvidne ali imajo prilagojeno obliko.

Or. en

Predlog spremembe 121
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zaradi finančne krize so se pokazale 
posebne pomanjkljivosti načina, na 
katerega so udeležencem trga na voljo 
informacije o priložnostih za trgovanje s 
finančnimi instrumenti, ki niso delnice, ter 
njihovih cenah, in sicer kar zadeva časovno 
razporeditev, razdrobljenost, enak dostop 
in zanesljivost. Zato je treba uvesti zahteve 

(12) Zaradi finančne krize so se pokazale 
posebne pomanjkljivosti načina, na 
katerega so udeležencem trga na voljo 
informacije o priložnostih za trgovanje s 
finančnimi instrumenti, ki niso delnice, ter 
njihovih cenah, in sicer kar zadeva časovno 
razporeditev, podrobnost, enak dostop in 
zanesljivost. Zato je treba uvesti zahteve po 
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po preglednosti pred trgovanjem in po 
njem, pri čemer se upoštevajo različne 
značilnosti in tržne strukture posebnih vrst 
instrumentov, ki niso delnice. Za 
zagotovitev učinkovitega okvira 
preglednosti za vse ustrezne instrumente se 
morajo te zahteve uporabljati za obveznice 
in strukturirane finančne produkte s 
prospektom ali finančne produkte, ki so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
ali s katerimi se trguje v večstranskem
sistemu trgovanja (MTF) ali 
organiziranem trgovalnem sistemu 
(OTF), za izvedene finančne instrumente, s 
katerimi se trguje ali so uvrščeni v 
trgovanje na organiziranih trgih, v MTF in 
OTF ali ki se štejejo kot primerni za 
centralni kliring, v primeru preglednosti po 
trgovanju pa tudi za izvedene finančne 
instrumente, ki so sporočeni repozitoriju 
sklenjenih poslov. Zato bodo iz področja 
uporabe obveznosti glede preglednosti 
izključeni le tisti finančni instrumenti, s 
katerimi se trguje na prostem trgu in se
štejejo za še zlasti nelikvidne ali imajo 
prilagojeno obliko.

preglednosti pred trgovanjem in po njem, 
pri čemer se upoštevajo različne značilnosti 
in tržne strukture posebnih vrst 
instrumentov, ki niso delnice. Za 
zagotovitev učinkovitega okvira 
preglednosti za vse ustrezne instrumente se 
morajo te zahteve uporabljati za obveznice 
in strukturirane finančne produkte s 
prospektom ali finančne produkte, ki so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
ali s katerimi se trguje v večstranskem 
sistemu trgovanja (MTF), za izvedene 
finančne instrumente, s katerimi se trguje 
ali so uvrščeni v trgovanje na organiziranih 
trgih in v MTF ali ki se štejejo kot primerni 
za centralni kliring, v primeru preglednosti 
po trgovanju pa tudi za izvedene finančne 
instrumente, ki so sporočeni repozitoriju 
sklenjenih poslov. Zato bodo iz področja 
uporabe obveznosti glede preglednosti 
izključeni le tisti finančni instrumenti, s 
katerimi se trguje na prostem trgu in se 
štejejo za še zlasti nelikvidne ali imajo 
prilagojeno obliko.

Or. en

Obrazložitev

Vse trgovalne platforme, ki jih upravljajo upravljavci trga ali investicijska podjetja, bi morale 
upoštevati enaka pravila, vključno s pravili glede preglednosti, izvrševanja poslov, ki ni 
diskrecijsko, nediskriminatornega dostopa in popolnega tržnega nadzora. Trg, na katerem 
posamezne platforme ne upoštevajo enakih pravil, zlasti o izvrševanju, ki ni diskrecijsko, bo 
ogrozil proces oblikovanja cen pri trgovanju in varstvo vlagateljev.

Predlog spremembe 122
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zaradi finančne krize so se pokazale (12) Zaradi finančne krize so se pokazale 
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posebne pomanjkljivosti načina, na 
katerega so udeležencem trga na voljo 
informacije o priložnostih za trgovanje s 
finančnimi instrumenti, ki niso delnice, ter 
njihovih cenah, in sicer kar zadeva časovno 
razporeditev, razdrobljenost, enak dostop 
in zanesljivost. Zato je treba uvesti zahteve 
po preglednosti pred trgovanjem in po 
njem, pri čemer se upoštevajo različne 
značilnosti in tržne strukture posebnih vrst 
instrumentov, ki niso delnice. Za 
zagotovitev učinkovitega okvira 
preglednosti za vse ustrezne instrumente se 
morajo te zahteve uporabljati za obveznice 
in strukturirane finančne produkte s 
prospektom ali finančne produkte, ki so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
ali s katerimi se trguje v večstranskem
sistemu trgovanja (MTF) ali organiziranem 
trgovalnem sistemu (OTF), za izvedene 
finančne instrumente, s katerimi se trguje 
ali so uvrščeni v trgovanje na organiziranih 
trgih, v MTF in OTF ali ki se štejejo kot 
primerni za centralni kliring, v primeru 
preglednosti po trgovanju pa tudi za 
izvedene finančne instrumente, ki so 
sporočeni repozitoriju sklenjenih poslov. 
Zato bodo iz področja uporabe obveznosti 
glede preglednosti izključeni le tisti 
finančni instrumenti, s katerimi se trguje na 
prostem trgu in se štejejo za še zlasti 
nelikvidne ali imajo prilagojeno obliko.

posebne pomanjkljivosti načina, na 
katerega so udeležencem trga na voljo 
informacije o priložnostih za trgovanje s 
finančnimi instrumenti, ki niso delnice, ter 
njihovih cenah, in sicer kar zadeva časovno 
razporeditev, podrobnost, enak dostop in 
zanesljivost. Zato je treba uvesti zahteve po 
preglednosti pred trgovanjem in po njem, 
pri čemer se upoštevajo različne značilnosti 
in tržne strukture posebnih vrst 
instrumentov, ki niso delnice. Za 
zagotovitev učinkovitega okvira 
preglednosti za vse ustrezne instrumente se 
morajo te zahteve uporabljati za obveznice 
in strukturirane finančne produkte s 
prospektom ali finančne produkte, ki so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
in s katerimi se trguje v večstranskem 
sistemu trgovanja (MTF) ali organiziranem 
trgovalnem sistemu (OTF), za izvedene 
finančne instrumente, s katerimi se trguje 
ali so uvrščeni v trgovanje na organiziranih 
trgih, v MTF in OTF in ki se štejejo kot 
primerni za centralni kliring, v primeru 
preglednosti po trgovanju pa tudi za 
izvedene finančne instrumente, ki so 
sporočeni repozitoriju sklenjenih poslov. 
Zato bodo iz področja uporabe obveznosti 
glede preglednosti izključeni le tisti 
finančni instrumenti, s katerimi se trguje na 
prostem trgu in se štejejo za nezadostno 
likvidne ali imajo prilagojeno obliko.

Or. en

Predlog spremembe 123
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Zaradi finančne krize so se pokazale 
posebne pomanjkljivosti načina, na 
katerega so udeležencem trga na voljo 

(12) Zaradi finančne krize so se pokazale 
posebne pomanjkljivosti načina, na 
katerega so udeležencem trga na voljo 
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informacije o priložnostih za trgovanje s 
finančnimi instrumenti, ki niso delnice, ter 
njihovih cenah, in sicer kar zadeva časovno 
razporeditev, razdrobljenost, enak dostop 
in zanesljivost. Zato je treba uvesti zahteve 
po preglednosti pred trgovanjem in po 
njem, pri čemer se upoštevajo različne 
značilnosti in tržne strukture posebnih vrst 
instrumentov, ki niso delnice. Za 
zagotovitev učinkovitega okvira 
preglednosti za vse ustrezne instrumente se 
morajo te zahteve uporabljati za obveznice 
in strukturirane finančne produkte s 
prospektom ali finančne produkte, ki so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
ali s katerimi se trguje v večstranskem
sistemu trgovanja (MTF) ali 
organiziranem trgovalnem sistemu 
(OTF), za izvedene finančne instrumente, s 
katerimi se trguje ali so uvrščeni v 
trgovanje na organiziranih trgih, v MTF in 
OTF ali ki se štejejo kot primerni za 
centralni kliring, v primeru preglednosti po 
trgovanju pa tudi za izvedene finančne 
instrumente, ki so sporočeni repozitoriju 
sklenjenih poslov. Zato bodo iz področja 
uporabe obveznosti glede preglednosti 
izključeni le tisti finančni instrumenti, s 
katerimi se trguje na prostem trgu in se
štejejo za še zlasti nelikvidne ali imajo 
prilagojeno obliko.

informacije o priložnostih za trgovanje s 
finančnimi instrumenti, ki niso delnice, ter 
njihovih cenah, in sicer kar zadeva časovno 
razporeditev, podrobnost, enak dostop in 
zanesljivost. Zato je treba uvesti zahteve po 
preglednosti pred trgovanjem in po njem, 
pri čemer se upoštevajo različne značilnosti 
in tržne strukture posebnih vrst 
instrumentov, ki niso delnice. Za 
zagotovitev učinkovitega okvira 
preglednosti za vse ustrezne instrumente se 
morajo te zahteve uporabljati za obveznice 
in strukturirane finančne produkte s 
prospektom ali finančne produkte, ki so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
ali s katerimi se trguje v večstranskem 
sistemu trgovanja (MTF), za izvedene 
finančne instrumente, s katerimi se trguje 
ali so uvrščeni v trgovanje na organiziranih 
trgih in v MTF ali ki se štejejo kot primerni 
za centralni kliring, v primeru preglednosti 
po trgovanju pa tudi za izvedene finančne 
instrumente, ki so sporočeni repozitoriju 
sklenjenih poslov. Zato bodo iz področja 
uporabe obveznosti glede preglednosti 
izključeni le tisti finančni instrumenti, s 
katerimi se trguje na prostem trgu in se 
štejejo za še zlasti nelikvidne ali imajo 
prilagojeno obliko.

(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo. Če bo sprejet, bo treba ustrezno 
spremeniti celotno besedilo.)

Or. en

Predlog spremembe 124
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

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

(12) Zaradi finančne krize so se pokazale 
posebne pomanjkljivosti načina, na 
katerega so udeležencem trga na voljo 
informacije o priložnostih za trgovanje s 
finančnimi instrumenti, ki niso delnice, ter 
njihovih cenah, in sicer kar zadeva časovno 
razporeditev, razdrobljenost, enak dostop 
in zanesljivost. Zato je treba uvesti zahteve 
po preglednosti pred trgovanjem in po 
njem, pri čemer se upoštevajo različne 
značilnosti in tržne strukture posebnih vrst 
instrumentov, ki niso delnice. Za 
zagotovitev učinkovitega okvira 
preglednosti za vse ustrezne instrumente se 
morajo te zahteve uporabljati za obveznice 
in strukturirane finančne produkte s 
prospektom ali finančne produkte, ki so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
ali s katerimi se trguje v večstranskem
sistemu trgovanja (MTF) ali organiziranem 
trgovalnem sistemu (OTF), za izvedene 
finančne instrumente, s katerimi se trguje 
ali so uvrščeni v trgovanje na organiziranih 
trgih, v MTF in OTF ali ki se štejejo kot 
primerni za centralni kliring, v primeru 
preglednosti po trgovanju pa tudi za 
izvedene finančne instrumente, ki so 
sporočeni repozitoriju sklenjenih poslov.
Zato bodo iz področja uporabe obveznosti 
glede preglednosti izključeni le tisti 
finančni instrumenti, s katerimi se trguje 
na prostem trgu in se štejejo za še zlasti 
nelikvidne ali imajo prilagojeno obliko.

(12) Zaradi finančne krize so se pokazale 
posebne pomanjkljivosti načina, na 
katerega so udeležencem trga na voljo 
informacije o priložnostih za trgovanje s 
finančnimi instrumenti, ki niso delnice, ter 
njihovih cenah, in sicer kar zadeva časovno 
razporeditev, podrobnost, enak dostop in 
zanesljivost. Zato je treba uvesti zahteve po 
preglednosti pred trgovanjem in po njem, 
pri čemer se upoštevajo različne značilnosti 
in tržne strukture posebnih vrst 
instrumentov, ki niso delnice. Za 
zagotovitev učinkovitega okvira 
preglednosti za vse ustrezne instrumente se 
morajo te zahteve uporabljati za obveznice 
in strukturirane finančne produkte s 
prospektom ali finančne produkte, ki so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
ali s katerimi se trguje v večstranskem 
sistemu trgovanja (MTF) ali organiziranem 
trgovalnem sistemu (OTF), za izvedene 
finančne instrumente, s katerimi se trguje 
ali so uvrščeni v trgovanje na organiziranih 
trgih, v MTF in OTF ali ki se štejejo kot 
primerni za centralni kliring, v primeru 
preglednosti po trgovanju pa tudi za 
izvedene finančne instrumente, ki so 
sporočeni repozitoriju sklenjenih poslov.

Or. en

Predlog spremembe 125
Kay Swinburne

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

(13 a) Devizni trg je bistvenega pomena za 
številna izvozno usmerjena podjetja. Zato 
je na teh trgih pomembno zagotoviti 
preglednost in celovitost. Ti načeli bosta 
najverjetneje ogroženi zaradi pretirane 
nejasnosti na trgih izvedenih finančnih 
instrumentov na tuje valute. Zahteve po 
preglednosti za izvedene finančne 
instrumente bi morale zato pokrivati tudi 
tiste vrednostne papirje, pri katerih je 
potrebno denarno plačilo, ki se določi 
glede na valuto („valutne zamenjave“). 
Poslovanje s plačilnimi instrumenti na 
promptnih deviznih trgih pa bi moralo biti 
izvzeto iz zahtev iz te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 126
Sari Essayah

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Za zagotovitev pravne varnosti je 
pomembno pojasniti, da zavarovalne 
pogodbe v zvezi z vrstami dejavnosti, 
določenimi v Prilogi I Direktive 
2009/138/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta o začetku opravljanja in opravljanju 
dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja 
(Solventnost II), če so sklenjene z 
zavarovalnico, pozavarovalnico ter 
zavarovalnico ali pozavarovalnico iz tretje 
države, niso izvedeni finančni instrumenti 
ali pogodbe na izvedene finančne 
instrumente za namene te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 127
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) Pri obravnavi preglednosti pred 
trgovanjem in na trgih nelastniških 
vrednostnih papirjev je pomembno 
upoštevati potrebe nefinančnih subjektov. 
Nefinančni subjekti trenutno za zahtevke 
za ponudbe uporabljajo elektronske 
platforme. Te elektronske platforme 
uporablja večina nefinančnih končnih 
uporabnikov kot učinkovit način za 
zahtevanje ponudb za posle z izvedenimi 
finančnimi instrumenti, s katerimi se 
trguje na prostem trgu, od več finančnih 
nasprotnih strankah hkrati, kar zagotavlja 
konkurenčne cene ter preprost in 
učinkovit način izvajanja poslov. Namen 
te uredbe ni preprečevanje glasovnega 
trgovanja ali tega elektronskega načina 
zahtevanja ponudb za določen posel z 
uporabo zahtev po preglednosti pred 
trgovanjem.

Or. en

Predlog spremembe 128
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
mesta trgovanja se morajo za različne vrste 
mest trgovanja uporabljati enake zahteve 
po preglednosti pred trgovanjem in po 
njem. Zahteve po preglednosti je treba 
opredeliti za različne vrste instrumentov, 

(14) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
mesta trgovanja se morajo za različne vrste 
mest trgovanja uporabljati enake zahteve 
po preglednosti pred trgovanjem in po 
njem. Zahteve po preglednosti je treba 
prilagoditi tako, da bodo ustrezale 
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vključno z lastniškimi finančnimi 
instrumenti, obveznicami in izvedenimi 
finančnimi instrumenti, ter za različne vrste 
trgovanja, vključno s sistemom za 
povezovanje naročil in sistemom na 
podlagi kotacij ter hibridnimi in glasovnimi 
borznoposredniškimi sistemi, pri čemer se 
upoštevajo izdaja, obseg posla in
značilnosti nacionalnih trgov.

značilnostim vsake vrste finančnega 
instrumenta in trga, zato jih je treba 
umeriti za različne vrste instrumentov, 
vključno z lastniškimi finančnimi 
instrumenti, obveznicami in izvedenimi 
finančnimi instrumenti, ter za različne vrste 
trgovanja, vključno s sistemom knjige 
naročil, sistemom na podlagi kotacij, 
sistemom zahtevkov za ponudbe in 
sistemom trgovanja na klik (click to trade)
ter hibridnimi in glasovnimi 
borznoposredniškimi sistemi (tj. tržni 
model), pri čemer se upoštevajo izdaja, 
dejavnost trgovanja, število in vrsta 
udeležencev na trgu, obseg naročila ali 
posla, značilnosti nacionalnih trgov, na 
primer valutno območje, vrsta izdajatelja, 
velikost in dozorelost trga ter druga 
ustrezna merila za ocenjevanje likvidnosti 
na določenem trgu.

Or. en

Obrazložitev

Na manjših obvezniških trgih je število udeležencev pomembno, saj je likvidnost odvisna od 
števila vlagateljev na trgu. Pri umerjanju zahtev po preglednosti pred in po trgovanju je treba 
omogočiti upoštevanje vrste in števila udeležencev na trgu. Za obvezniške trge je pomemben 
tudi model zahtevkov za ponudbe, pri katerem stranke za nelikvidne instrumente poiščejo 
najboljšo ceno pri več trgovcih.

Predlog spremembe 129
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
mesta trgovanja se morajo za različne vrste 
mest trgovanja uporabljati enake zahteve 
po preglednosti pred trgovanjem in po 
njem. Zahteve po preglednosti je treba 
opredeliti za različne vrste instrumentov, 
vključno z lastniškimi finančnimi 

(14) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
mesta trgovanja se morajo za različne vrste 
mest trgovanja uporabljati enake zahteve 
po preglednosti pred trgovanjem in po 
njem. Zahteve po preglednosti je treba 
umeriti za različne vrste instrumentov, 
vključno z lastniškimi finančnimi 
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instrumenti, obveznicami in izvedenimi 
finančnimi instrumenti, ter za različne vrste 
trgovanja, vključno s sistemom za 
povezovanje naročil in sistemom na 
podlagi kotacij ter hibridnimi in glasovnimi 
borznoposredniškimi sistemi, pri čemer se 
upoštevajo izdaja, obseg posla in 
značilnosti nacionalnih trgov.

instrumenti, obveznicami in izvedenimi 
finančnimi instrumenti, ter za različne vrste 
trgovanja, vključno s sistemom knjige 
naročil, sistemom na podlagi kotacij in 
sistemom zahtevkov za ponudbe ter 
hibridnimi in glasovnimi 
borznoposredniškimi sistemi, pri čemer se 
upoštevajo izdaja, obseg posla in 
značilnosti nacionalnih trgov.

Or. en

Predlog spremembe 130
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
mesta trgovanja se morajo za različne vrste 
mest trgovanja uporabljati enake zahteve 
po preglednosti pred trgovanjem in po 
njem. Zahteve po preglednosti je treba 
opredeliti za različne vrste instrumentov, 
vključno z lastniškimi finančnimi 
instrumenti, obveznicami in izvedenimi 
finančnimi instrumenti, ter za različne vrste 
trgovanja, vključno s sistemom za 
povezovanje naročil in sistemom na 
podlagi kotacij ter hibridnimi in glasovnimi 
borznoposredniškimi sistemi, pri čemer se 
upoštevajo izdaja, obseg posla in 
značilnosti nacionalnih trgov.

(14) Za zagotovitev enotnih pogojev za 
mesta trgovanja se morajo za različne vrste 
mest trgovanja uporabljati enake zahteve 
po preglednosti pred trgovanjem in po 
njem. Zahteve po preglednosti je treba 
umeriti za različne vrste instrumentov, 
vključno z lastniškimi finančnimi 
instrumenti, obveznicami in izvedenimi 
finančnimi instrumenti, ter za različne vrste 
trgovanja, vključno s sistemom knjige 
naročil in sistemom na podlagi kotacij, kot 
je sistem zahtevkov za ponudbe, ter 
hibridnimi in glasovnimi 
borznoposredniškimi sistemi, pri čemer se 
upoštevajo izdaja, obseg posla in 
značilnosti nacionalnih trgov.

Or. en

Predlog spremembe 131
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 a) Zahteve po preglednosti bi morale 
biti sorazmerne in upoštevati potrebo po 
primernem ravnotežju med preglednostjo 
in likvidnostjo ter s tem upoštevati 
interese vlagateljev in izdajateljev 
državnih obveznic in likvidnost trga. 
Zahteve ne bi smele ogrožati finančne 
stabilnosti ali regulatornih namenov, na 
primer urejanja finančnih institucij.

Or. en

Obrazložitev

Pri določanju stopnje preglednosti je treba upoštevati vse ustrezne okoliščine in interese. 
Zahteve ne bi smele temeljiti samo na interesih vlagateljev. Izdajateljem je treba zagotoviti 
nizke stroške financiranja, prav tako pa je treba upoštevati druge splošne interese z vidika 
finančne stabilnosti. Umerjanje zahtev po preglednosti mora zato temeljiti na načelih 
previdnosti in sorazmernosti.

Predlog spremembe 132
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14 b) Jasno je treba razlikovati med 
algoritemskim trgovanjem, ki ga 
uporabljajo udeleženci na trgu, in 
uporabo algoritmov s strani storitev za 
zmanjševanje tveganja po trgovanju, kot 
so storitve sestavljenih poslov. Storitve 
sestavljenih poslov se ne bi smele 
obravnavati kot vrsta algoritemskega 
trgovanja. Organ ESMA bi moral določiti 
obseg, v katerem bi se morala za mesta 
trgovanja, ki ponujajo storitve sestavljenih 
poslov, za namene opravljanja teh storitev 
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uporabljati člen 18(1)–18(3) in člen 20(3).

Or. en

Obrazložitev

Obstaja jasna razlika med dejavnostjo algoritemskega trgovanja (ki naj bi ga urejali predlogi 
v direktivi o trgih finančnih instrumentov) in uporabo orodja za zmanjševanje tveganja po 
trgovanju na podlagi algoritmov. Ta uvodna izjava je potrebna za zagotovitev, da predpisi, ki 
obravnavajo vprašanja v zvezi z vrsto trgovanja, ne bi nehote preprečevali ali omejevali 
uporabe orodja za zmanjševanje tveganja po trgovanju.

Predlog spremembe 133
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
se šteje za sistematičnega internalizatorja, 
razen če se posli občasno, priložnostno in 
neredno izvršujejo izven organiziranih 
trgov, MTF in OTF. Sistematične 
internalizatorje je treba opredeliti kot 
investicijska podjetja, ki organizirano, 
pogosto in sistematično poslujejo za svoj 
račun tako, da izvršujejo naročila strank 
izven organiziranega trga, MTF ali OTF. 
Za zagotovitev objektivne in učinkovite 
uporabe te opredelitve pri investicijskih 
podjetjih mora biti vsako dvostransko 
trgovanje, opravljeno s strankami, 
relevantno, količinska merila iz člena 21 
Uredbe Komisije št. 1287/2006 o izvajanju 
Direktive 2004/39/ES pa je treba dopolniti 
s količinskimi merili za določitev 
investicijskih podjetij, ki jih je treba 
registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko je OTF kateri 
koli sistem ali instrument, v katerem 
medsebojno vpliva več nakupnih in 
prodajnih interesov tretjih oseb,
sistematičnemu internalizatorju ne sme biti 

(16) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
se šteje za sistematičnega internalizatorja, 
razen če se posli izvršujejo na prostem 
trgu (OTC). Trgovanje na prostem trgu 
pomeni občasno, priložnostno in neredno 
dvostransko trgovanje zunaj sistematičnih 
internalizatorjev s primernimi 
nasprotnimi strankami in nad 
standardnim tržnim obsegom. Po 
definiciji se ne more vsaka platforma šteti 
za OTC, ker ne more biti priložnostna in 
neredna. Za OTC prav tako ni mogoče 
šteti vsakega trgovanja, ki združuje 
značilnosti večstranskega in 
dvostranskega trgovanja, ampak ga je 
treba razdeliti na večstranski in 
dvostranski del. Sistematične 
internalizatorje je treba opredeliti kot 
investicijska podjetja, ki organizirano, 
pogosto in sistematično poslujejo za svoj 
račun tako, da izvršujejo naročila strank 
zunaj organiziranega trga ali MTF. Za 
zagotovitev objektivne in učinkovite 
uporabe te opredelitve pri investicijskih 
podjetjih bi bilo treba upoštevati vsako 
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dovoljeno, da združuje nakupne in 
prodajne interese tretjih oseb.

dvostransko trgovanje, opravljeno s 
strankami, za določitev investicijskih 
podjetij, ki jih je treba registrirati kot 
sistematične internalizatorje, pa je treba 
kvalitativna merila iz člena 21 
Uredbe Komisije št. 1287/2006 o izvajanju 
Direktive 2004/39/ES dopolniti s 
količinskimi merili. Sistematičnemu
internalizatorju ne sme biti dovoljeno, da 
združuje nakupne in prodajne interese 
tretjih oseb.

Or. en

Obrazložitev

Za zapolnitev obstoječih zakonodajnih vrzeli je potrebna jasna opredelitev prostega trga. 
Zato je treba jedro te uvodne izjave vključiti tudi v člen z opredelitvami pojmov v tej uredbi.

Predlog spremembe 134
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
se šteje za sistematičnega internalizatorja, 
razen če se posli občasno, priložnostno in 
neredno izvršujejo izven organiziranih 
trgov, MTF in OTF. Sistematične 
internalizatorje je treba opredeliti kot 
investicijska podjetja, ki organizirano, 
pogosto in sistematično poslujejo za svoj 
račun tako, da izvršujejo naročila strank 
izven organiziranega trga, MTF ali OTF. 
Za zagotovitev objektivne in učinkovite 
uporabe te opredelitve pri investicijskih 
podjetjih mora biti vsako dvostransko 
trgovanje, opravljeno s strankami, 
relevantno, količinska merila iz člena 21 
Uredbe Komisije št. 1287/2006 o izvajanju 
Direktive 2004/39/ES pa je treba dopolniti 

(16) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
se šteje za sistematičnega internalizatorja, 
razen če se posli priložnostno in neredno 
izvršujejo zunaj organiziranih trgov, MTF 
in OTF. Sistematične internalizatorje je 
treba opredeliti kot investicijska podjetja, 
ki organizirano in sistematično poslujejo za 
svoj račun tako, da izvršujejo naročila 
strank zunaj organiziranega trga, MTF ali 
OTF. Za zagotovitev objektivne in 
učinkovite uporabe te opredelitve pri 
investicijskih podjetjih bi bilo treba 
upoštevati vsako dvostransko trgovanje, 
opravljeno s strankami, za določitev 
investicijskih podjetij, ki jih je treba 
registrirati kot sistematične 
internalizatorje, pa bi bilo mogoče
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s količinskimi merili za določitev 
investicijskih podjetij, ki jih je treba
registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko je OTF kateri 
koli sistem ali instrument, v katerem 
medsebojno vpliva več nakupnih in
prodajnih interesov tretjih oseb, 
sistematičnemu internalizatorju ne sme biti 
dovoljeno, da združuje nakupne in
prodajne interese tretjih oseb.

kvalitativna merila iz člena 21 
Uredbe Komisije št. 1287/2006 o izvajanju 
Direktive 2004/39/ES dopolniti s 
količinskimi merili. Medtem ko je OTF 
kateri koli sistem ali instrument, v katerem 
medsebojno vplivajo nakupni in prodajni 
interesi več tretjih oseb, sistematičnemu 
internalizatorju ne sme biti dovoljeno, da 
združuje nakupne in prodajne interese 
tretjih oseb, razen neredno.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih okoliščinah je likvidnost delnice zelo nizka, pozicija za delnico, ki jo odpre sklad 
ali ki se odpre v imenu stranke, pa je tako visoka, da jo lahko v svoje poslovne knjige 
prevzame samo sistematični internalizator, ki jo nato razdeli v tranše. Z vključitvijo te izbirne 
in izredne možnosti ohranimo likvidnost na trgu, zlasti v korist malih in srednjih podjetij.

Predlog spremembe 135
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
se šteje za sistematičnega internalizatorja, 
razen če se posli občasno, priložnostno in 
neredno izvršujejo izven organiziranih 
trgov, MTF in OTF. Sistematične 
internalizatorje je treba opredeliti kot 
investicijska podjetja, ki organizirano, 
pogosto in sistematično poslujejo za svoj 
račun tako, da izvršujejo naročila strank 
izven organiziranega trga, MTF ali OTF. 
Za zagotovitev objektivne in učinkovite 
uporabe te opredelitve pri investicijskih 
podjetjih mora biti vsako dvostransko 
trgovanje, opravljeno s strankami, 
relevantno, količinska merila iz člena 21 
Uredbe Komisije št. 1287/2006 o izvajanju 
Direktive 2004/39/ES pa je treba dopolniti 

(16) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
se šteje za sistematičnega internalizatorja, 
razen če se posli občasno, priložnostno in 
neredno izvršujejo na prostem trgu v 
primeru dvostranskega trgovanja zunaj 
organiziranih trgov in MTF, in sicer v 
obsegu, ki je nad standardnim tržnim 
obsegom, in z upravičenimi nasprotnimi 
strankami. Sistematične internalizatorje je 
treba opredeliti kot investicijska podjetja, 
ki organizirano, pogosto in sistematično 
poslujejo za svoj račun tako, da izvršujejo 
naročila strank zunaj organiziranega trga 
ali MTF. Za zagotovitev objektivne in 
učinkovite uporabe te opredelitve pri 
investicijskih podjetjih bi bilo treba 
upoštevati vsako dvostransko trgovanje, 
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s količinskimi merili za določitev 
investicijskih podjetij, ki jih je treba 
registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko je OTF kateri 
koli sistem ali instrument, v katerem 
medsebojno vpliva več nakupnih in 
prodajnih interesov tretjih oseb,
sistematičnemu internalizatorju ne sme biti 
dovoljeno, da združuje nakupne in 
prodajne interese tretjih oseb.

opravljeno s strankami, za določitev 
investicijskih podjetij, ki jih je treba 
registrirati kot sistematične 
internalizatorje, pa je treba kvalitativna
merila iz člena 21 Uredbe Komisije 
št. 1287/2006 o izvajanju 
Direktive 2004/39/ES dopolniti s 
količinskimi merili. Sistematičnemu
internalizatorju ne sme biti dovoljeno, da 
združuje nakupne in prodajne interese 
tretjih oseb.

Or. en

Obrazložitev

Vse trgovalne platforme, ki jih upravljajo upravljavci trga ali investicijska podjetja, bi morale 
upoštevati enaka pravila, vključno s pravili glede preglednosti, izvrševanja poslov, ki ni 
diskrecijsko, nediskriminatornega dostopa in popolnega tržnega nadzora. Trg, na katerem 
posamezne platforme ne upoštevajo enakih pravil, zlasti o izvrševanju, ki ni diskrecijsko, bo 
ogrozil proces oblikovanja cen pri trgovanju in varstvo vlagateljev.

Predlog spremembe 136
Werner Langen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
se šteje za sistematičnega internalizatorja, 
razen če se posli občasno, priložnostno in 
neredno izvršujejo izven organiziranih 
trgov, MTF in OTF. Sistematične 
internalizatorje je treba opredeliti kot 
investicijska podjetja, ki organizirano, 
pogosto in sistematično poslujejo za svoj 
račun tako, da izvršujejo naročila strank 
izven organiziranega trga, MTF ali OTF. 
Za zagotovitev objektivne in učinkovite 
uporabe te opredelitve pri investicijskih 
podjetjih mora biti vsako dvostransko 
trgovanje, opravljeno s strankami, 
relevantno, količinska merila iz člena 21 

(16) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
se šteje za sistematičnega internalizatorja, 
razen če se posli občasno, priložnostno in 
neredno izvršujejo zunaj organiziranih 
trgov in MTF. Sistematične internalizatorje 
je treba opredeliti kot investicijska 
podjetja, ki organizirano, pogosto in 
sistematično poslujejo za svoj račun tako, 
da izvršujejo naročila strank zunaj 
organiziranega trga ali MTF. Za 
zagotovitev objektivne in učinkovite 
uporabe te opredelitve pri investicijskih 
podjetjih bi bilo treba za določitev 
investicijskih podjetij, ki jih je treba 
registrirati kot sistematične 
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Uredbe Komisije št. 1287/2006 o izvajanju 
Direktive 2004/39/ES pa je treba dopolniti 
s količinskimi merili za določitev 
investicijskih podjetij, ki jih je treba 
registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko je OTF kateri 
koli sistem ali instrument, v katerem 
medsebojno vpliva več nakupnih in 
prodajnih interesov tretjih oseb, 
sistematičnemu internalizatorju ne sme 
biti dovoljeno, da združuje nakupne in 
prodajne interese tretjih oseb.

internalizatorje, kvalitativna merila iz 
člena 21 Uredbe Komisije št. 1287/2006 o 
izvajanju Direktive 2004/39/ES dopolniti s 
količinskimi merili. Kar zadeva delniške 
trge, bi bilo treba ta merila določiti za 
posamezne delnice; za nedelniške trge bi 
jih bilo treba določiti za posamezne 
razrede sredstev. Uvedba kvantitativnih 
meril bi morala pomagati oceniti, ali 
imajo dejavnosti podjetja kot sistematični 
internalizator bistveno ekonomsko vlogo 
za institucijo samo ali za trg, ob 
upoštevanju bodisi ustreznega deleža v 
poslovanju podjetja samega bodisi deleža 
v trgovalnih dejavnostih v zvezi s 
posamezno delnico ali razredom sredstev z 
izjemo delnic.

Or. de

Obrazložitev

Die Kriterien, um festzustellen, ob ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ein 
Systematischer Internalisierer (SI) ist, sind in der Durchführungsverordnung auf Level 2 
zurzeit definiert. In dem MiFID II Vorschlag werden die Kriterien, als SI zu gelten, weiter 
spezifiziert. Das Hauptkriterium wird sein, dass die Aktivität eines Unternehmens als SI einen 
relevanten Teil entweder des Unternehmensgeschäftes oder der globalen Handelsaktivität in 
dieser Anlageklasse darstellt. Die Geltung als SI wird ausgelöst, sobald eines dieser beiden 
Kriterien erfüllt ist. Die Bemessung dieser Kriterien für eine Registrierung für Aktienmärkte 
wird pro individueller Aktie erfolgen. Diese Kriterien sollten pro (Sub-) Anlageklasse anstatt 
pro einzelnem Finanzinstrument festgelegt werden.

Predlog spremembe 137
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
se šteje za sistematičnega internalizatorja, 
razen če se posli občasno, priložnostno in 
neredno izvršujejo izven organiziranih 
trgov, MTF in OTF. Sistematične 

(16) Sistematične internalizatorje je treba 
opredeliti kot investicijska podjetja, ki 
organizirano, pogosto in sistematično 
poslujejo za svoj račun tako, da izvršujejo 
naročila strank zunaj organiziranega trga, 
MTF ali OTF. Za zagotovitev objektivne in 
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internalizatorje je treba opredeliti kot 
investicijska podjetja, ki organizirano, 
pogosto in sistematično poslujejo za svoj 
račun tako, da izvršujejo naročila strank 
izven organiziranega trga, MTF ali OTF. 
Za zagotovitev objektivne in učinkovite 
uporabe te opredelitve pri investicijskih 
podjetjih mora biti vsako dvostransko 
trgovanje, opravljeno s strankami, 
relevantno, količinska merila iz člena 21 
Uredbe Komisije št. 1287/2006 o izvajanju 
Direktive 2004/39/ES pa je treba dopolniti 
s količinskimi merili za določitev 
investicijskih podjetij, ki jih je treba 
registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko je OTF kateri 
koli sistem ali instrument, v katerem 
medsebojno vpliva več nakupnih in 
prodajnih interesov tretjih oseb, 
sistematičnemu internalizatorju ne sme 
biti dovoljeno, da združuje nakupne in 
prodajne interese tretjih oseb.

učinkovite uporabe te opredelitve pri 
investicijskih podjetjih bi bilo treba 
upoštevati vsako dvostransko trgovanje, 
opravljeno s strankami kot rezultat 
izvršitve naročila, za določitev 
investicijskih podjetij, ki jih je treba 
registrirati kot sistematične 
internalizatorje, pa je treba kvalitativna
merila iz člena 21 Uredbe Komisije 
št. 1287/2006 o izvajanju 
Direktive 2004/39/ES dopolniti s 
količinskimi merili.

Or. en

Obrazložitev

Sistem sistematičnega internalizatorja bi morali biti jasno in izrecno povezan z izvrševanjem 
naročil, kot je opredeljeno v členu 2.1(3) MiFIR.

Predlog spremembe 138
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
se šteje za sistematičnega internalizatorja, 
razen če se posli občasno, priložnostno in 
neredno izvršujejo izven organiziranih 
trgov, MTF in OTF. Sistematične 
internalizatorje je treba opredeliti kot 
investicijska podjetja, ki organizirano, 

(16) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
se šteje za sistematičnega internalizatorja, 
razen če se posli naključno, priložnostno 
in neredno izvršujejo zunaj organiziranih 
trgov, MTF in OTF. Sistematične 
internalizatorje je treba opredeliti kot 
investicijska podjetja, ki organizirano, 
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pogosto in sistematično poslujejo za svoj 
račun tako, da izvršujejo naročila strank 
izven organiziranega trga, MTF ali OTF. 
Za zagotovitev objektivne in učinkovite 
uporabe te opredelitve pri investicijskih 
podjetjih mora biti vsako dvostransko 
trgovanje, opravljeno s strankami, 
relevantno, količinska merila iz člena 21 
Uredbe Komisije št. 1287/2006 o izvajanju 
Direktive 2004/39/ES pa je treba dopolniti 
s količinskimi merili za določitev 
investicijskih podjetij, ki jih je treba 
registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko je OTF kateri 
koli sistem ali instrument, v katerem 
medsebojno vpliva več nakupnih in
prodajnih interesov tretjih oseb, 
sistematičnemu internalizatorju ne sme biti 
dovoljeno, da združuje nakupne in 
prodajne interese tretjih oseb.

redno in sistematično poslujejo za svoj 
račun tako, da izvršujejo naročila strank 
zunaj organiziranega trga, MTF ali OTF. 
Za zagotovitev objektivne in učinkovite 
uporabe te opredelitve pri investicijskih 
podjetjih bi bilo treba upoštevati vsako 
dvostransko trgovanje, opravljeno s 
strankami, za določitev investicijskih 
podjetij, ki jih je treba registrirati kot 
sistematične internalizatorje, pa je treba 
kvalitativna merila iz člena 21 
Uredbe Komisije št. 1287/2006 o izvajanju 
Direktive 2004/39/ES dopolniti s 
količinskimi merili. Medtem ko je OTF 
kateri koli sistem ali instrument, v katerem 
medsebojno vplivajo nakupni in prodajni 
interesi več tretjih oseb, sistematičnemu 
internalizatorju ne sme biti dovoljeno, da 
združuje nakupne in prodajne interese 
tretjih oseb.

Or. en

Predlog spremembe 139
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
se šteje za sistematičnega internalizatorja, 
razen če se posli občasno, priložnostno in 
neredno izvršujejo izven organiziranih 
trgov, MTF in OTF. Sistematične 
internalizatorje je treba opredeliti kot 
investicijska podjetja, ki organizirano, 
pogosto in sistematično poslujejo za svoj 
račun tako, da izvršujejo naročila strank 
izven organiziranega trga, MTF ali OTF. 
Za zagotovitev objektivne in učinkovite 
uporabe te opredelitve pri investicijskih 
podjetjih mora biti vsako dvostransko 
trgovanje, opravljeno s strankami, 

(16) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
se šteje za sistematičnega internalizatorja, 
razen če se posli izvršujejo na prostem 
trgu. Sistematične internalizatorje je treba 
opredeliti kot investicijska podjetja, ki 
organizirano, pogosto in sistematično 
poslujejo za svoj račun tako, da izvršujejo 
naročila strank zunaj organiziranega trga 
ali MTF. Za zagotovitev objektivne in 
učinkovite uporabe te opredelitve pri 
investicijskih podjetjih bi bilo treba 
upoštevati vsako dvostransko trgovanje, 
opravljeno s strankami, za določitev 
investicijskih podjetij, ki jih je treba 
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relevantno, količinska merila iz člena 21 
Uredbe Komisije št. 1287/2006 o izvajanju 
Direktive 2004/39/ES pa je treba dopolniti 
s količinskimi merili za določitev 
investicijskih podjetij, ki jih je treba 
registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko je OTF kateri 
koli sistem ali instrument, v katerem 
medsebojno vpliva več nakupnih in 
prodajnih interesov tretjih oseb, 
sistematičnemu internalizatorju ne sme biti 
dovoljeno, da združuje nakupne in 
prodajne interese tretjih oseb.

registrirati kot sistematične 
internalizatorje, pa je treba kvalitativna
merila iz člena 21 Uredbe Komisije 
št. 1287/2006 o izvajanju 
Direktive 2004/39/ES dopolniti s 
količinskimi merili. Sistematičnemu
internalizatorju ne sme biti dovoljeno, da 
združuje nakupne in prodajne interese 
tretjih oseb.

Or. en

Predlog spremembe 140
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
se šteje za sistematičnega internalizatorja, 
razen če se posli občasno, priložnostno in 
neredno izvršujejo izven organiziranih 
trgov, MTF in OTF. Sistematične 
internalizatorje je treba opredeliti kot 
investicijska podjetja, ki organizirano, 
pogosto in sistematično poslujejo za svoj 
račun tako, da izvršujejo naročila strank 
izven organiziranega trga, MTF ali OTF. 
Za zagotovitev objektivne in učinkovite 
uporabe te opredelitve pri investicijskih 
podjetjih mora biti vsako dvostransko 
trgovanje, opravljeno s strankami, 
relevantno, količinska merila iz člena 21 
Uredbe Komisije št. 1287/2006 o izvajanju
Direktive 2004/39/ES pa je treba dopolniti 
s količinskimi merili za določitev 
investicijskih podjetij, ki jih je treba 
registrirati kot sistematične 
internalizatorje. Medtem ko je OTF kateri 

(16) Sistematične internalizatorje je treba 
opredeliti kot investicijska podjetja, ki 
dvostransko, organizirano, pogosto in 
sistematično poslujejo za svoj račun tako, 
da izvršujejo naročila profesionalnih ali 
neprofesionalnih strank za posamezne 
razrede finančnih instrumentov zunaj 
organiziranega trga, MTF ali OTF. Za 
zagotovitev objektivne in učinkovite 
uporabe te opredelitve pri investicijskih 
podjetjih bi bilo treba upoštevati vsako 
dvostransko trgovanje, opravljeno s 
profesionalnimi ali neprofesionalnimi 
strankami kot rezultat izvršitve naročila, 
za določitev investicijskih podjetij, ki jih je 
treba registrirati kot sistematične 
internalizatorje, pa je treba kvalitativna
merila iz člena 21 Uredbe Komisije 
št. 1287/2006 o izvajanju 
Direktive 2004/39/ES dopolniti s 
količinskimi merili. Medtem ko je OTF 
kateri koli sistem ali instrument z več 
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koli sistem ali instrument, v katerem 
medsebojno vpliva več nakupnih in
prodajnih interesov tretjih oseb, 
sistematičnemu internalizatorju ne sme biti 
dovoljeno, da združuje nakupne in 
prodajne interese tretjih oseb.

trgovci, ki ne sodijo v isto skupino, in v 
katerem medsebojno vplivajo nakupni in
prodajni interesi več tretjih oseb, 
sistematičnemu internalizatorju ne sme biti 
dovoljeno, da združuje nakupne in 
prodajne interese tretjih oseb.

Or. en

Predlog spremembe 141
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Sistematični internalizatorji se lahko 
odločijo, da bodo dostop do svojih ponudb 
omogočili le neprofesionalnim strankam, le 
profesionalnim strankam ali obojim. Ne 
sme se jim dovoliti razlikovanje znotraj teh 
kategorij strank. Sistematičnim 
internalizatorjem ni treba objavljati 
zavezujočih ponudb v zvezi s posli nad 
standardnim tržnim obsegom. Standardni 
tržni obseg za kateri koli razred finančnega 
instrumenta ne sme biti znatno 
nesorazmeren s katerim koli finančnim 
instrumentom iz tega razreda.

(17) Sistematični internalizatorji se lahko 
odločijo, da bodo dostop do svojih ponudb 
omogočili le neprofesionalnim strankam, le 
profesionalnim strankam ali obojim. Ne 
sme se jim dovoliti razlikovanje znotraj teh 
kategorij strank. Sistematičnim 
internalizatorjem ni treba objavljati 
zavezujočih ponudb v zvezi s posli z 
lastniškimi instrumenti nad standardnim 
tržnim obsegom in z nelastniškimi 
instrumenti nad obsegom, v katerem 
poslujejo neprofesionalni vlagatelji. 
Standardni tržni obseg ali obseg, v katerem 
poslujejo neprofesionalni vlagatelji, za 
kateri koli razred finančnega instrumenta 
ne sme biti znatno nesorazmeren s katerim 
koli finančnim instrumentom iz tega 
razreda.

Or. en

Obrazložitev

Recital 17 is intended to apply to both equity and non-equity instruments. However, recital 17 
has not been adapted to the fact that the transparency regime has been extended in MiFIR to 
non-equity instruments. If one considers the market structure of equity instruments, this mean
in fact transactions larger than the ordinary transaction made by a retail investor. If the 
criteria “standard market size” is applied to both equity markets and non-equity markets 
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investment firms (including SI) would, in principle, be obliged to provide more transparency 
to professional investors who trades non-equity instruments than to those professional 
investors who trades equities. In order to create a level playing field for issuers, investors and 
investment firms it is necessary not to discriminate trade with non-equities.

Predlog spremembe 142
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Sistematični internalizatorji se lahko 
odločijo, da bodo dostop do svojih ponudb 
omogočili le neprofesionalnim strankam, le 
profesionalnim strankam ali obojim. Ne 
sme se jim dovoliti razlikovanje znotraj teh 
kategorij strank. Sistematičnim 
internalizatorjem ni treba objavljati 
zavezujočih ponudb v zvezi s posli nad 
standardnim tržnim obsegom. Standardni 
tržni obseg za kateri koli razred 
finančnega instrumenta ne sme biti 
znatno nesorazmeren s katerim koli 
finančnim instrumentom iz tega razreda.

(17) Sistematični internalizatorji se lahko 
odločijo, da bodo dostop do svojih ponudb 
omogočili le neprofesionalnim strankam, le 
profesionalnim strankam ali obojim. Ne 
sme se jim dovoliti razlikovanje znotraj teh 
kategorij strank. Sistematičnim
internalizatorjem ni treba objavljati 
zavezujočih ponudb v zvezi s posli nad 
standardnim tržnim obsegom, v katerem 
poslujejo neprofesionalni vlagatelji.

Or. en

Obrazložitev

Preglednost pred trgovanjem na maloprodajnem trgu za nelastniške vrednostne papirje bo 
koristila neprofesionalnim vlagateljem, na veleprodajnem trgu z malo udeleženci in slabo 
likvidnostjo pa bo velik korak k preglednosti zagotovilo izboljšanje preglednosti po trgovanju, 
medtem ko lahko preglednost pred trgovanjem povzroči velike motnje na trgu in prinese malo 
koristi.

Predlog spremembe 143
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Sistematični internalizatorji se lahko 
odločijo, da bodo dostop do svojih ponudb 
omogočili le neprofesionalnim strankam, le 
profesionalnim strankam ali obojim. Ne 
sme se jim dovoliti razlikovanje znotraj teh 
kategorij strank. Sistematičnim 
internalizatorjem ni treba objavljati 
zavezujočih ponudb v zvezi s posli nad 
standardnim tržnim obsegom. Standardni 
tržni obseg za kateri koli razred finančnega 
instrumenta ne sme biti znatno
nesorazmeren s katerim koli finančnim 
instrumentom iz tega razreda.

(17) Sistematični internalizatorji se lahko 
odločijo, da bodo dostop do svojih ponudb 
omogočili le svojim neprofesionalnim 
strankam, le svojim profesionalnim 
strankam ali obojim. Ne sme se jim 
dovoliti neupravičeno razlikovanje pri 
dostopu znotraj teh kategorij strank. Pri 
trgovanju z izvedenimi finančnimi 
instrumenti se lahko dovolijo razlike v 
ceni, ki so posledica kreditne kakovosti 
nasprotnih strank. Standardni tržni obseg 
za kateri koli razred finančnega 
instrumenta ne sme biti znatno 
nesorazmeren s katerim koli finančnim 
instrumentom iz tega razreda.

Or. en

Obrazložitev

Sistematični internalizatorji danes po pravici ločujejo dostop glede na kategorije nasprotnih 
strank, oblikovanje cen, pri katerih predstavlja kreditno tveganje nasprotne stranke ključni 
element, pa omogoča razlike v ceni za zadevne instrumente, zlasti pri trgovanju z izvedenimi 
finančnimi instrumenti, pri katerem se lahko medsebojne obveznosti pojavijo v daljšem 
obdobju.

Predlog spremembe 144
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Namen te uredbe ni zahtevati uporabo 
pravil o preglednosti pred trgovanjem za 
posle, ki se opravljajo izven organiziranega 
trga, za katere je tudi značilno, da so 
priložnostni in neredni ter se izvajajo z 
nasprotnimi strankami, ki so trgovci na 
debelo, in so del poslovnega odnosa, za 
katerega so značilni posli nad standardnim 

(18) Namen te uredbe ni zahtevati uporabo 
pravil o preglednosti pred trgovanjem za 
posle, ki se opravljajo zunaj organiziranega 
trga, za katere je tudi značilno, da so 
priložnostni in neredni ali se izvajajo z 
nasprotnimi strankami, ki so trgovci na 
debelo, in so del poslovnega odnosa, za 
katerega so značilni posli nad standardnim 
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tržnim obsegom, in pri katerih se posli 
opravljajo izven sistemov, ki jih zadevna 
družba običajno uporablja za svoje 
poslovanje kot sistematični internalizator.

tržnim obsegom ali tržnim obsegom, v 
katerem poslujejo neprofesionalni 
vlagatelji, in pri katerih se posli opravljajo 
zunaj sistemov, ki jih zadevna družba 
običajno uporablja za svoje poslovanje kot 
sistematični internalizator.

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava 18 bi se morala uporabljati tako za lastniške kot za nelastniške vrednostne 
papirje. Skladno s tem je treba spremeniti tudi besedilo uvodne izjave 18 na enaki podlagi 
kakor pri uvodni izjavi 17.

Predlog spremembe 145
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Namen te uredbe ni zahtevati uporabo 
pravil o preglednosti pred trgovanjem za 
posle, ki se opravljajo izven organiziranega 
trga, za katere je tudi značilno, da so 
priložnostni in neredni ter se izvajajo z 
nasprotnimi strankami, ki so trgovci na 
debelo, in so del poslovnega odnosa, za 
katerega so značilni posli nad standardnim 
tržnim obsegom, in pri katerih se posli 
opravljajo izven sistemov, ki jih zadevna 
družba običajno uporablja za svoje 
poslovanje kot sistematični internalizator.

(18) Namen te uredbe ni zahtevati uporabo 
pravil o preglednosti pred trgovanjem za 
posle, ki se opravljajo zunaj organiziranega 
trga, za katere je tudi značilno, da so 
priložnostni in neredni ter se izvajajo z 
nasprotnimi strankami, ki so trgovci na 
debelo, in so del poslovnega odnosa, za 
katerega so značilni posli nad standardnim 
tržnim obsegom, v katerem poslujejo 
neprofesionalni vlagatelji, in pri katerih se 
posli opravljajo zunaj sistemov, ki jih 
zadevna družba običajno uporablja za svoje 
poslovanje kot sistematični internalizator.

Or. en

Obrazložitev

Preglednost pred trgovanjem na maloprodajnem trgu za nelastniške vrednostne papirje bo 
koristila neprofesionalnim vlagateljem, na veleprodajnem trgu z malo udeleženci in slabo 
likvidnostjo pa bo velik korak k preglednosti zagotovil izboljšanje preglednosti po trgovanju, 
medtem ko lahko preglednost pred trgovanjem povzroči velike motnje na trgu in prinese le 
malo koristi.
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Predlog spremembe 146
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Namen te uredbe ni zahtevati uporabo 
pravil o preglednosti pred trgovanjem za 
posle, ki se opravljajo izven organiziranega 
trga, za katere je tudi značilno, da so 
priložnostni in neredni ter se izvajajo z
nasprotnimi strankami, ki so trgovci na 
debelo, in so del poslovnega odnosa, za 
katerega so značilni posli nad standardnim 
tržnim obsegom, in pri katerih se posli 
opravljajo izven sistemov, ki jih zadevna 
družba običajno uporablja za svoje 
poslovanje kot sistematični internalizator.

(18) Namen te uredbe ni zahtevati uporabo 
pravil o preglednosti pred trgovanjem in 
drugih tržnih pravil za mesta trgovanja za 
posle, ki se opravljajo zunaj organiziranega 
trga, za katere je tudi značilno, da so 
dvostranski, priložnostni in neredni ter se 
izvajajo s primernimi nasprotnimi 
strankami in so del poslovnega odnosa, za 
katerega so značilni posli nad standardnim 
tržnim obsegom, in pri katerih se posli 
opravljajo zunaj sistemov, ki jih zadevna 
družba običajno uporablja za svoje 
poslovanje kot sistematični internalizator.

Or. en

Obrazložitev

Izvajanje MiFID1 je pokazalo, da opredelitev prostega trga ni jasna. Zato je treba jedro te 
uvodne izjave v spremenjeni obliki vključiti tudi v člen z opredelitvami pojmov v tej uredbi. Za 
namen pojasnitve je treba dodati izraz „dvostranski“ (uvodna izjava opisuje izvzetje iz 
sistematične internalizacije, ki je sama po sebi vedno le dvostranska). Prav tako je potrebno 
sklicevanje na primerne nasprotne stranke (ki so jasno opredeljene v direktivi o trgih 
finančnih instrumentov) in ne na nasprotne stranke, ki so trgovci na debelo (ki niso 
opredeljene v direktivi o trgih finančnih instrumentov in njihov koncept ni jasen).

Predlog spremembe 147
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Namen te uredbe ni zahtevati 
uporabo pravil o preglednosti pred 

(18) Bistvenega pomena je, da se omogoči 
nastanek nadomestnih mest trgovanja, ki 
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trgovanjem za posle, ki se opravljajo izven 
organiziranega trga, za katere je tudi 
značilno, da so priložnostni in neredni ter 
se izvajajo z nasprotnimi strankami, ki so 
trgovci na debelo, in so del poslovnega 
odnosa, za katerega so značilni posli nad 
standardnim tržnim obsegom, in pri 
katerih se posli opravljajo izven sistemov, 
ki jih zadevna družba običajno uporablja 
za svoje poslovanje kot sistematični 
internalizator.

bodo prodajalcem in kupcem omogočala
enake konkurenčne pogoje in 
uravnoteženo oblikovanje cen, ne 
nazadnje za poravnavo obsežnih in 
nepravilnih poslov.

Or. en

Obrazložitev

Če bomo investicijskim podjetjem onemogočili, da zagotavljajo trgovanje na prostem trgu, ne 
bodo mogla upravljati interesov vlagateljev. Če lahko investicijsko podjetje najde interese za 
izravnavo večjega naročila ali v nelikvidnih instrumentih, mu je treba omogočiti tudi izvršitev 
tega naročila in s tem izvedbo pričakovane storitve za zadevne stranke.

Predlog spremembe 148
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Namen te uredbe ni zahtevati uporabo 
pravil o preglednosti pred trgovanjem za 
posle, ki se opravljajo izven organiziranega 
trga, za katere je tudi značilno, da so 
priložnostni in neredni ter se izvajajo z 
nasprotnimi strankami, ki so trgovci na 
debelo, in so del poslovnega odnosa, za 
katerega so značilni posli nad standardnim 
tržnim obsegom, in pri katerih se posli 
opravljajo izven sistemov, ki jih zadevna 
družba običajno uporablja za svoje 
poslovanje kot sistematični internalizator.

(18) Namen te uredbe ni zahtevati uporabo 
pravil o preglednosti pred trgovanjem in 
drugih tržnih pravil za mesta trgovanja za 
posle, ki se opravljajo zunaj organiziranega 
trga, za katere je tudi značilno, da so 
dvostranski, priložnostni in neredni ter se 
izvajajo s primernimi nasprotnimi 
strankami in so del poslovnega odnosa, za 
katerega so značilni posli nad standardnim 
tržnim obsegom, in pri katerih se posli 
opravljajo zunaj sistemov, ki jih zadevna 
družba običajno uporablja za svoje 
poslovanje kot sistematični internalizator.

Or. en
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Predlog spremembe 149
Werner Langen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Namen te uredbe ni zahtevati uporabo 
pravil o preglednosti pred trgovanjem za
posle, ki se opravljajo izven 
organiziranega trga, za katere je tudi 
značilno, da so priložnostni in neredni ter 
se izvajajo z nasprotnimi strankami, ki so 
trgovci na debelo, in so del poslovnega 
odnosa, za katerega so značilni posli nad 
standardnim tržnim obsegom, in pri 
katerih se posli opravljajo izven sistemov, 
ki jih zadevna družba običajno uporablja 
za svoje poslovanje kot sistematični 
internalizator.

(18) Primerno je zagotoviti, da se čim 
večji del trgovanja, ki poteka zunaj 
organiziranih mest izvrševanja, opravi v 
organiziranih sistemih, za katere veljajo 
ustrezne zahteve po preglednosti. Namen 
te uredbe ni zahtevati uporabo pravil o 
preglednosti pred trgovanjem za posle na 
prostem trgu, ki vključujejo primarno 
izdajo, za katere je tudi značilno, da so 
instrumenti prilagojeni in zasnovani v 
skladu s posebnimi zahtevami finančnih 
ali nefinančnih nasprotnih strank, ki so 
trgovci na debelo. Upoštevati je treba, da 
za podjetja, katerih glavna dejavnost je 
proizvodnja in/ali dobava blaga in ki 
imajo kot pomožno dejavnost trgovanje za 
svoj račun z izvedenimi finančnimi 
instrumenti na blago, že veljata prilagojen 
regulativni nadzor in obvezno redno 
poročanje, zlasti za promptne in fizične 
terminske posle na podlagi Uredbe 
2011/1227/ES (REMIT), obvezno redno 
poročanje v zvezi s standardnimi posli z 
izvedenimi finančnimi instrumenti ter 
regulativni nadzor na podlagi Uredbe […] 
(EMIR).

Or. en

Predlog spremembe 150
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Namen te uredbe ni zahtevati uporabo (18) Namen te uredbe ni zahtevati uporabo 
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pravil o preglednosti pred trgovanjem za 
posle, ki se opravljajo izven organiziranega 
trga, za katere je tudi značilno, da so 
priložnostni in neredni ter se izvajajo z 
nasprotnimi strankami, ki so trgovci na 
debelo, in so del poslovnega odnosa, za 
katerega so značilni posli nad 
standardnim tržnim obsegom, in pri 
katerih se posli opravljajo izven sistemov, 
ki jih zadevna družba običajno uporablja za 
svoje poslovanje kot sistematični 
internalizator.

pravil o preglednosti pred trgovanjem za 
posle, ki se opravljajo zunaj organiziranega 
trga, za katere je tudi značilno, da so 
priložnostni, in pri katerih se posli 
opravljajo zunaj sistemov, ki jih zadevna 
družba običajno uporablja za svoje 
poslovanje kot sistematični internalizator.

Or. en

Predlog spremembe 151
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Namen te uredbe ni zahtevati uporabo 
pravil o preglednosti pred trgovanjem za 
posle, ki se opravljajo izven organiziranega 
trga, za katere je tudi značilno, da so 
priložnostni in neredni ter se izvajajo z 
nasprotnimi strankami, ki so trgovci na 
debelo, in so del poslovnega odnosa, za 
katerega so značilni posli nad standardnim 
tržnim obsegom, in pri katerih se posli 
opravljajo izven sistemov, ki jih zadevna 
družba običajno uporablja za svoje 
poslovanje kot sistematični internalizator.

(18) Namen te uredbe ni zahtevati uporabo 
pravil o preglednosti pred trgovanjem in 
vseh tržnih pravil, ki se zahtevajo za mesta 
trgovanja, za posle, ki se opravljajo zunaj 
organiziranega trga, za katere je tudi 
značilno, da so dvostranski, priložnostni in 
neredni ter se izvajajo s primernimi 
nasprotnimi strankami in so del poslovnega 
odnosa, za katerega so značilni posli nad 
standardnim tržnim obsegom, in pri katerih 
se posli opravljajo zunaj sistemov, ki jih 
zadevna družba običajno uporablja za svoje 
poslovanje kot sistematični internalizator.

Or. en

Obrazložitev

Prosti trg je treba natančno opredeliti, saj je izjema od pravil, ki zagotavljajo varnost in 
celovitost finančnih trgov. V nasprotju z večstranskim trgovanjem (tj. križanje naročil), je 
prosti trg dvostransko trgovanje. Gre za izjemo od sistematične internalizacije.



AM\901839SL.doc 53/171 PE489.472v01-00

SL

Predlog spremembe 152
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Namen te uredbe ni zahtevati uporabo 
pravil o preglednosti pred trgovanjem za 
posle, ki se opravljajo izven organiziranega 
trga, za katere je tudi značilno, da so 
priložnostni in neredni ter se izvajajo z 
nasprotnimi strankami, ki so trgovci na 
debelo, in so del poslovnega odnosa, za 
katerega so značilni posli nad standardnim 
tržnim obsegom, in pri katerih se posli 
opravljajo izven sistemov, ki jih zadevna 
družba običajno uporablja za svoje 
poslovanje kot sistematični internalizator.

(18) Namen te uredbe ni zahtevati uporabo 
pravil o preglednosti pred trgovanjem za 
posle, ki se opravljajo zunaj organiziranega 
trga, za katere je tudi značilno, da so 
slučajni, priložnostni in neredni ter se 
izvajajo z nasprotnimi strankami, ki so 
trgovci na debelo, in so del poslovnega 
odnosa, za katerega so značilni posli nad 
standardnim tržnim obsegom, in pri katerih 
se posli opravljajo zunaj sistemov, ki jih 
zadevna družba običajno uporablja za svoje 
poslovanje kot sistematični internalizator.

Or. en

Predlog spremembe 153
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Podatki o trgu morajo biti preprosto in 
takoj na voljo uporabnikom v čim bolj 
razčlenjeni obliki, tako da se vlagateljem in 
izvajalcem podatkovnih storitev, ki 
izpolnjujejo njihove potrebe, omogoči čim 
večja prilagoditev podatkovnih rešitev. 
Zato morajo biti podatki o preglednosti
pred trgovanjem in po njem javnosti na 
voljo posamezno, da se zmanjšajo stroški, 
ki jih imajo udeleženci trga v zvezi s 
pridobivanjem podatkov.

(19) Podatki o trgu morajo biti preprosto in 
takoj na voljo uporabnikom v čim bolj 
razčlenjeni obliki, tako da se vlagateljem in 
izvajalcem podatkovnih storitev, ki 
izpolnjujejo njihove potrebe, omogoči čim 
večja prilagoditev podatkovnih rešitev. 
Zato morajo biti podatki za preglednost
pred trgovanjem in po njem javnosti na 
voljo posamezno, da se zmanjšajo stroški, 
ki jih imajo udeleženci trga v zvezi s 
pridobivanjem podatkov. Podatke po 
trgovanju bi morali organizirani trgi, 
MTF, OTF in sistematični internalizatorji 
dati na voljo brezplačno 15 minut po 
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izvedenem poslu. Poleg tega mora sistem 
odobrenih objav zagotoviti skladnost in 
kakovost tako tržnih podatkov v realnem 
času kot časovno zamaknjenih tržnih 
podatkov na podlagi skupnih evropskih 
standardov za podatke. Končni uporabniki 
bodo tako lahko neposredno ali posredno 
prek konkurenčnih dobaviteljev podatkov 
dostopali do standardiziranega 
evropskega sistema stalnih informacij. 

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. Končni uporabniki bi morali imeti 
možnosti kupiti podatke posamezno.

Predlog spremembe 154
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Glede na dogovor med udeleženci 
zasedanja skupine G-20 v Pittsburghu z 
dne 25. septembra 2009 o preselitvi 
trgovanja s standardiziranimi pogodbami 
na izvedene finančne instrumente, s 
katerimi se trguje na prostem trgu, na borze 
ali elektronske tržne platforme, kadar je to 
ustrezno, je treba opredeliti uradni 
regulativni postopek za pooblastitev 
trgovanja med finančnimi nasprotnimi 
strankami in velikimi nefinančnimi 
nasprotnimi strankami z vsemi izvedenimi 
finančnimi instrumenti, za katere velja, da 
so primerni za kliring, in so dovolj likvidni, 
da se z njimi trguje na mestih trgovanja, za 
katere velja primerljiva ureditev, in 

(21) Glede na dogovor med udeleženci 
zasedanja skupine G-20 v Pittsburghu z 
dne 25. septembra 2009 o preselitvi 
trgovanja s standardiziranimi pogodbami 
na izvedene finančne instrumente, s 
katerimi se trguje na prostem trgu, na borze 
ali elektronske tržne platforme, kadar je to 
ustrezno, je treba opredeliti uradni 
regulativni postopek za pooblastitev 
trgovanja med finančnimi nasprotnimi 
strankami in velikimi nefinančnimi 
nasprotnimi strankami z vsemi izvedenimi 
finančnimi instrumenti, za katere velja, da 
so primerni za kliring, in so dovolj likvidni, 
da se z njimi trguje na mestih trgovanja, za 
katere velja primerljiva ureditev, in 
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omogočanje, da udeleženci trgujejo z več 
nasprotnimi strankami. Pri oceni zadostne 
likvidnosti je treba upoštevati značilnosti 
trga na nacionalni ravni, vključno z 
elementi, kot sta število in vrsta 
udeležencev na določenem trgu, ter 
značilnosti posla, kot sta obseg in 
pogostost poslov na zadevnem trgu.

omogočanje, da udeleženci trgujejo z več 
nasprotnimi strankami. Pri oceni zadostne 
likvidnosti je treba upoštevati značilnosti 
trga na nacionalni ravni, vključno z 
elementi, kot sta število in vrsta 
udeležencev na določenem trgu, ter 
značilnosti posla, kot sta obseg in 
pogostost poslov na zadevnem trgu.
Storitve za zmanjševanje tveganja po 
trgovanju na osnovi sestavljenih poslov so 
v skladu s splošnim ciljem politike G-20 v 
zvezi z zmanjševanjem sistemskega 
tveganja na prostih trgih izvedenih 
finančnih instrumentov, zato je treba 
trgovanje s pogodbami na izvedene 
finančne instrumente na prostem trgu, ki 
so sestavni posli storitve za zmanjševanje 
tveganja po trgovanju na osnovi 
sestavljenih poslov, kot sta združevanje 
poslov pri večstranskem trgovanju ali 
upravljanje osnovnega tveganja 
obstoječih portfeljev izvedenih finančnih 
instrumentov OTC na večstranski podlagi, 
tukaj obravnavati ločeno, da se zagotovi 
skladnost s temi cilji politike. Tako 
trgovanje je treba med drugim 
obravnavati ločeno v okviru pooblastila za 
trgovanje, poleg tega pa bi moral organ 
ESMA zato, ker sestavni posli 
sestavljenega posla ne temeljijo na 
ponudbah (tj. ne izvede se oblikovanje 
cen), določiti obseg, v katerem bi se 
morali za tako sestavljen posel uporabljati 
členi 7, 9, 23 in 24(1).

Or. en

Obrazložitev

Sestavljeni posel je orodje za zmanjšanje tveganja, namenjeno zmanjševanju sekundarnih 
tveganj, ki izhajajo iz obstoječih pozicij, kot so kreditno tveganje nasprotne stranke, 
operativno tveganje in/ali osnovno tveganje. Glede na značilnosti sestavljenega posla in 
njegovih sestavnih poslov je treba zahteve po preglednosti pred in po trgovanju, poročanju o 
poslih in izvrševanju poslov na mestih trgovanja prilagoditi tem posebnim značilnostim.
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Predlog spremembe 155
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Glede na dogovor med udeleženci 
zasedanja skupine G-20 v Pittsburghu z 
dne 25. septembra 2009 o preselitvi 
trgovanja s standardiziranimi pogodbami 
na izvedene finančne instrumente, s 
katerimi se trguje na prostem trgu, na borze 
ali elektronske tržne platforme, kadar je to 
ustrezno, je treba opredeliti uradni 
regulativni postopek za pooblastitev 
trgovanja med finančnimi nasprotnimi 
strankami in velikimi nefinančnimi 
nasprotnimi strankami z vsemi izvedenimi 
finančnimi instrumenti, za katere velja, da 
so primerni za kliring, in so dovolj likvidni, 
da se z njimi trguje na mestih trgovanja, za 
katere velja primerljiva ureditev, in 
omogočanje, da udeleženci trgujejo z več 
nasprotnimi strankami. Pri oceni zadostne 
likvidnosti je treba upoštevati značilnosti 
trga na nacionalni ravni, vključno z 
elementi, kot sta število in vrsta 
udeležencev na določenem trgu, ter 
značilnosti posla, kot sta obseg in 
pogostost poslov na zadevnem trgu.

(21) Glede na dogovor med udeleženci
zasedanja skupine G-20 v Pittsburghu z 
dne 25. septembra 2009 o preselitvi 
trgovanja s standardiziranimi pogodbami 
na izvedene finančne instrumente, s 
katerimi se trguje na prostem trgu, na borze 
ali elektronske tržne platforme, kadar je to 
ustrezno, je treba opredeliti uradni 
regulativni postopek za pooblastitev 
trgovanja med finančnimi nasprotnimi 
strankami in velikimi nefinančnimi 
nasprotnimi strankami z vsemi izvedenimi 
finančnimi instrumenti, za katere velja, da 
so primerni za kliring, in so dovolj likvidni, 
da se z njimi trguje na mestih trgovanja, za 
katere velja primerljiva ureditev. Namen te 
uredbe ni prepovedati ali omejiti uporabo 
navedenih pogodb na izvedene finančne 
instrumente ali pretirano zvišati njihove 
cene za nefinančne institucije. Zato je 
treba pri oceni zadostne likvidnosti 
upoštevati značilnosti trga na nacionalni 
ravni, vključno z elementi, kot sta število 
in vrsta udeležencev na določenem trgu, ter 
značilnosti posla, kot sta obseg in 
pogostost poslov na zadevnem trgu.

Or. en

Obrazložitev

Direktivo o trgih finančnih instrumentov moramo uskladiti z izvzetji za nefinančne udeležence 
v uredbi o infrastrukturi evropskega trga (EMIR) in zagotoviti, da te določbe ne bodo 
zmanjšale učinkovitosti navedenega izvzetja.

Predlog spremembe 156
Markus Ferber
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21 a) Zaradi pravne varnosti je primerno 
vključiti opredelitev izvedenih finančnih 
instrumentov. Zavarovalne pogodbe v 
zvezi z zavarovalnimi vrstami nevarnosti iz 
Priloge I Direktive 2009/138/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti 
zavarovanja in pozavarovanja 
(Solventnost II) se ne bi smele 
obravnavati kot pogodbe na izvedene 
finančne instrumente za namene te 
direktive, če so sklenjene z zavarovalnico, 
pozavarovalnico ter zavarovalnico ali 
pozavarovalnico iz tretje države.

Or. en

Predlog spremembe 157
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Glede na dogovor med udeleženci 
zasedanja skupine G-20 v Pittsburghu z 
dne 25. septembra 2009 o preselitvi 
trgovanja s standardiziranimi pogodbami 
na izvedene finančne instrumente, s 
katerimi se trguje na prostem trgu, na borze 
ali elektronske tržne platforme, kadar je to 
ustrezno, in sorazmerno manjšo likvidnost 
različnih izvedenih finančnih instrumentov, 
s katerimi se trguje na prostem trgu, je 
ustrezno zagotoviti ustrezen sklop 
primernih mest, kjer se lahko izvaja 
trgovanje v skladu s to obveznostjo. Za vsa 
primerna mesta morajo veljati dobro 
usklajene pravne zahteve v zvezi z 
organizacijskimi in operativnimi vidiki, 

(22) Glede na dogovor med udeleženci 
zasedanja skupine G-20 v Pittsburghu z 
dne 25. septembra 2009 o preselitvi 
trgovanja s standardiziranimi pogodbami 
na izvedene finančne instrumente, s 
katerimi se trguje na prostem trgu, na borze 
ali elektronske tržne platforme, kadar je to 
ustrezno, in sorazmerno manjšo likvidnost 
različnih izvedenih finančnih instrumentov, 
s katerimi se trguje na prostem trgu, je 
ustrezno zagotoviti ustrezen sklop 
primernih mest, kjer se lahko izvaja 
trgovanje v skladu s to obveznostjo. Za vsa 
primerna mesta morajo veljati dobro 
usklajene pravne zahteve v zvezi z 
organizacijskimi in operativnimi vidiki, 
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ureditvijo za zmanjšanje navzkrižij 
interesov, nadzorom vseh dejavnosti 
trgovanja, preglednosti pred trgovanjem in 
po njem, ki se opredeli s finančnim 
instrumentom, ter v zvezi z omogočanjem 
medsebojnega vpliva med več trgovskimi 
interesi tretjih oseb. Kljub temu je treba 
predvideti možnost za upravljavce mest, da 
diskretno urejajo posle v skladu s to 
obveznostjo med več tretjimi osebami, da 
se izboljšajo pogoji za izvajanje in 
likvidnost.

ureditvijo za zmanjšanje navzkrižij 
interesov, nadzorom vseh dejavnosti 
trgovanja, preglednostjo pred trgovanjem 
in po njem, umerjeno glede na finančni 
instrument in model trgovanja. Kljub temu 
je treba predvideti možnost za upravljavce 
mest, da urejajo posle v skladu s to 
obveznostjo med svojimi udeleženci na 
diskrecijski način, da se izboljšajo pogoji 
za izvajanje in likvidnost.

Or. en

Predlog spremembe 158
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pooblastila pristojnih organov je treba 
dopolniti z izrecnim mehanizmom za 
prepoved ali omejitev trženja, razširjanja in 
prodaje katerega koli finančnega 
instrumenta, pri katerem so resno ogroženi 
zaščita vlagateljev, pravilno delovanje in 
celovitost finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema ali njegovega 
dela, skupaj z ustreznimi pooblastili, ki jih 
ima ESMA v zvezi z usklajevanjem in 
sprejemanjem nujnih ukrepov. Za izvajanje 
takšnih pooblastil morajo biti izpolnjeni 
številni posebni pogoji.

(24) Pooblastila pristojnih organov je treba 
dopolniti z izrecnim mehanizmom za 
prepoved ali omejitev trženja, razširjanja in 
prodaje katerega koli finančnega 
instrumenta, pri katerem so resno ogroženi 
zaščita vlagateljev, pravilno delovanje in 
celovitost finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema ali njegovega 
dela, skupaj z ustreznimi pooblastili, ki jih 
ima ESMA v zvezi z usklajevanjem in 
sprejemanjem nujnih ukrepov. Za izvajanje 
takšnih pooblastil morajo biti izpolnjeni 
številni posebni pogoji, njihova uporaba 
pa bi morala biti omejena na izjemne 
primere.

Or. en

Obrazložitev

Prepovedi nekaterih finančnih instrumentov ali nekaterih vrst finančnih dejavnosti so zelo 
omejevalni ukrepi, ki jih je treba uporabljali le v izjemnih primerih.
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Predlog spremembe 159
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Podrobnosti o poslih s finančnimi 
instrumenti je treba sporočiti pristojnim 
organom, da se jim omogoči odkrivanje in 
preiskovanje morebitnih primerov zlorabe 
trga, spremljanje poštenega in pravilnega 
delovanja trgov ter poslov investicijskih 
podjetij. Ta nadzor se izvaja nad vsemi 
instrumenti, ki so uvrščeni v trgovanje na 
organiziranem trgu, v MTF ali OTF, ter 
vsemi instrumente, katerih vrednost je 
odvisna od vrednosti teh instrumentov ali 
vpliva nanjo. Da bi preprečili nepotrebno 
upravno obremenitev investicijskih 
podjetij, je treba finančne instrumente, s 
katerimi se ne trguje organizirano in ki niso 
izpostavljeni zlorabam trga, izključiti iz 
obveznosti poročanja.

(27) Podrobnosti o poslih s finančnimi 
instrumenti je treba sporočiti pristojnim 
organom, da se jim omogoči odkrivanje in 
preiskovanje morebitnih primerov zlorabe 
trga, spremljanje poštenega in pravilnega 
delovanja trgov ter poslov investicijskih 
podjetij. Ta nadzor se izvaja nad vsemi 
instrumenti, ki so uvrščeni v trgovanje na 
organiziranem trgu in v MTF, ter vsemi 
instrumenti, katerih vrednost je odvisna od 
vrednosti teh instrumentov ali vpliva nanjo. 
Da bi preprečili nepotrebno upravno 
obremenitev investicijskih podjetij, je treba 
finančne instrumente, s katerimi se ne 
trguje organizirano in ki niso izpostavljeni 
zlorabam trga, izključiti iz obveznosti 
poročanja.

Or. en

Obrazložitev

Vse trgovalne platforme, ki jih upravljajo upravljavci trga ali investicijska podjetja, bi morale 
upoštevati enaka pravila, vključno s pravili glede preglednosti, izvrševanja poslov, ki ni 
diskrecijsko, nediskriminatornega dostopa in popolnega tržnega nadzora. Trg, na katerem 
posamezne platforme ne upoštevajo enakih pravil, zlasti o izvrševanju, ki ni diskrecijsko, bo 
ogrozil proces oblikovanja cen pri trgovanju in varstvo vlagateljev.

Predlog spremembe 160
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27 a) Komisija bi morala pripraviti 
poročilo, v katerem bi navedla, ali vsebina 
in oblika poročila o poslih zadostuje, da se 
pristojnim organom omogoči odkrivanje 
primerov zlorabe trga, in ali je od 
investicijskih družb primerno zahtevati, da 
v poročilu navajajo dodatne podatke, na 
primer oznako za določitev algoritma ali 
pobudnika algoritma, ki je odgovoren za 
odločitev o naložbi in izvrševanje posla. 
Regulativni organi imajo interes za 
določitev fizične ali pravne osebe, ki je 
sprejela odločitev o trgovanju. Ker lahko 
stranke določijo algoritme, za katere 
želijo, da jih investicijska družba uporabi 
za uresničitev njihovih ciljev, ali pa 
določitev algoritma, potrebnega za 
najboljšo izvršitev posla, prepustijo 
investicijskemu podjetju, je za regulativni 
organ koristen podatek o identiteti osebe, 
ki je algoritem uporabila.

Or. en

Predlog spremembe 161
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Pogodbe o začasni 
prodaji/začasnem odkupu in posojanje 
vrednostnih papirjev so precej prispevali k 
negotovosti glede lastništva in obveznosti, 
ki se je pokazala v finančni krizi. 
Institucije bi morale – vsaj v skupni 
vrednosti – poročati o obsegu pogodb o 
začasni prodaji/začasnem odkupu, 
posojanju vrednostnih papirjev in vseh 
oblikah bremenitev ali sporazumov o 
pogojnih plačilih. Tovrstne informacije bi 
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bilo treba sporočiti repozitoriju sklenjenih 
poslov ali centralni depotni družbi, da se 
med drugim omogoči dostop Evropskemu 
bančnemu organu, Evropskemu organu 
za vrednostne papirje in trge, ustreznim 
pristojnim organom, Evropskemu odboru 
za sistemska tveganja ter ustreznim 
centralnim bankam in Evropskemu 
sistemu centralnih bank. V likvidacijskem 
postopku neregistrirani sporazumi o 
pogojnih plačilih ne bi smeli imeti 
pravnega učinka.

Or. en

Predlog spremembe 162
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Za opravljanje storitev s strani 
podjetij tretjih držav v Uniji veljajo 
nacionalne ureditve in zahteve. Te 
ureditve se zelo razlikujejo in bi jih bilo 
treba uskladiti, da bi se zagotovili gotovost 
in enaka obravnava podjetij tretjih držav, 
ki imajo dostop do Unije na podlagi ocene 
enakovrednosti, ki jo izvede Komisija, v 
zvezi z regulativnim in nadzornim 
okvirom tretjih držav, ki bi moral 
zagotoviti primerljivo raven zaščite 
vlagateljev v EU, ki prejemajo storitve 
podjetij tretjih držav, pri čemer bi moral 
za investicijska podjetja EU veljati tudi 
vzajemni dostop do tretjih držav.

Or. en

Obrazložitev

Preneseno iz direktive v uredbo.
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Predlog spremembe 163
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28b) Opravljanje storitev mora biti 
omejeno le na primerne nasprotne stranke 
in bi moralo zahtevati ustanovitev 
podružnice v Uniji. Podružnico je treba 
ustanoviti v državi članici, v kateri 
podjetje tretje države izvaja najobsežnejšo 
dejavnost. Ustanovitev podružnice mora 
registrirati organ ESMA. Po registraciji 
pri organu ESMA bi morali podružnico 
nadzirati pristojni organi v državi članici, 
v kateri ima podružnica sedež; podjetje iz 
tretje države bi moralo imeti možnost 
opravljanja storitev v drugih državah 
članicah prek podružnice, pred tem pa bi 
moralo to dejavnost priglasiti v skladu s 
postopkom priglasitve.

Or. en

Obrazložitev

Preneseno iz direktive v uredbo.

Predlog spremembe 164
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28 c) Določba iz te uredbe, ki ureja 
opravljanje storitev v Uniji s strani 
podjetij iz tretjih držav, ne bi smela 
vplivati na možnost profesionalnih in 
neprofesionalnih strank s sedežem v 
Uniji, da prejemajo investicijske storitve 
podjetij iz tretjih držav izključno na lastno 
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pobudo. V tem primeru se ne bi smelo 
šteti, da so storitve podjetja iz tretje države 
opravljene na ozemlju Unije.

Or. en

Obrazložitev

Preneseno iz direktive v uredbo

Predlog spremembe 165
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Namen poročanja o poslih je 
spremljati primere zlorabe trga. V 
količinsko obsežnih tržnih segmentih 
lahko to privede do več informacij, kot jih 
je mogoče obdelati, dokler ne bodo na 
voljo boljša tehnološka orodja. Organ 
ESMA bi moral pripraviti poročilo o 
tržnih segmentih, ki jih pokriva drugo 
poročanje, na primer repozitorijem 
sklenjenih poslov, ali o tistih, na katerih je 
tveganje majhno ali se zanje uporabljajo 
že drugi zaščitni ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe 166
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Uredba [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga] določa merila, v skladu s 
katerimi se za razrede izvedenih finančnih 

črtano
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instrumentov, s katerimi se trguje na 
prostem trgu, uporablja obveznost 
kliringa. Poleg tega preprečuje 
izkrivljanje konkurence z zahtevo po 
nediskriminatornem dostopu do mest 
trgovanja centralnim nasprotnim 
strankam, ki zagotavljajo kliring 
izvedenih finančnih instrumentov, s 
katerimi se trguje izven organiziranega 
trga, in nediskriminatorni dostop 
centralnim nasprotnim strankam, ki 
zagotavljajo kliring izvedenih finančnih 
instrumentov, s katerimi se trguje izven 
organiziranega trga do podatkov o 
trgovanju mest trgovanja. Ker so izvedeni 
finančni instrumenti, s katerimi se trguje 
na prostem trgu, opredeljeni kot pogodbe 
na izvedene finančne instrumente, ki se 
ne izvajajo na organiziranem trgu, je 
treba uvesti podobne zahteve za 
organizirane trge iz te uredbe. Če je 
ESMA tako določil, je treba tudi za 
izvedene finančne instrumente, s katerimi 
se trguje na organiziranih trgih, 
uporabljati obveznost kliringa.

Or. en

Obrazložitev

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Predlog spremembe 167
Kay Swinburne
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Uredba [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga] določa merila, v skladu s 
katerimi se za razrede izvedenih finančnih 
instrumentov, s katerimi se trguje na 
prostem trgu, uporablja obveznost kliringa. 
Poleg tega preprečuje izkrivljanje 
konkurence z zahtevo po 
nediskriminatornem dostopu do mest
trgovanja centralnim nasprotnim strankam, 
ki zagotavljajo kliring izvedenih finančnih 
instrumentov, s katerimi se trguje izven
organiziranega trga, in nediskriminatorni
dostop centralnim nasprotnim strankam, ki 
zagotavljajo kliring izvedenih finančnih 
instrumentov, s katerimi se trguje izven
organiziranega trga do podatkov o 
trgovanju mest trgovanja. Ker so izvedeni 
finančni instrumenti, s katerimi se trguje na 
prostem trgu, opredeljeni kot pogodbe na 
izvedene finančne instrumente, ki se ne 
izvajajo na organiziranem trgu, je treba 
uvesti podobne zahteve za organizirane 
trge iz te uredbe. Če je ESMA tako določil, 
je treba tudi za izvedene finančne 
instrumente, s katerimi se trguje na 
organiziranih trgih, uporabljati obveznost 
kliringa.

(31) Uredba [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga] določa merila, v skladu s 
katerimi se določi, za katere razrede 
izvedenih finančnih instrumentov, s 
katerimi se trguje na prostem trgu, se 
uporablja obveznost kliringa. Poleg tega 
preprečuje izkrivljanje konkurence z 
zahtevo po nediskriminatornem dostopu za
mesta trgovanja do centralnih nasprotnih 
strank, ki zagotavljajo kliring izvedenih 
finančnih instrumentov, s katerimi se trguje 
zunaj organiziranega trga, in po 
nediskriminatornem dostopu za centralne 
nasprotne stranke, ki zagotavljajo kliring 
izvedenih finančnih instrumentov, s 
katerimi se trguje zunaj organiziranega 
trga, do podatkov o trgovanju mest 
trgovanja. Ker so izvedeni finančni 
instrumenti, s katerimi se trguje na prostem 
trgu, opredeljeni kot pogodbe na izvedene 
finančne instrumente, ki se ne izvajajo na 
organiziranem trgu, je treba v okviru te 
uredbe uvesti podobne zahteve za 
organizirane trge. Če je ESMA zanje
določil obveznost kliringa, je treba tudi za 
izvedene finančne instrumente, s katerimi 
se trguje na organiziranih trgih, v MTF in 
OTF, uporabljati obveznost kliringa.

Or. en

Obrazložitev

Vsa mesta trgovanja, ki se uporabljajo za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, 
morajo zagotoviti, da za te instrumente velja obveznost centralnega kliringa, da se zmanjša 
sistemsko tveganje, povezano s takimi posli in instrumenti.

Predlog spremembe 168
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Poleg zahtev iz Direktive 2004/39/ES, 
ki državam članicam preprečujejo 
neupravičeno omejevanje dostopa do 
infrastrukture po trgovanju, kot so 
centralna nasprotna stranka in ureditve 
poravnave, je treba s to uredbo odpraviti 
druge trgovske ovire, ki se lahko 
uporabljajo za omejevanje konkurence pri 
kliringu finančnih instrumentov. Da bi se 
izognili diskriminatorni praksi, morajo 
centralne nasprotne stranke sprejeti 
kliring poslov, ki se izvajajo na različnih 
mestih trgovanja, če so ta mesta v skladu z 
operativnimi in tehničnimi zahtevami 
centralne nasprotne stranke. Dostop se 
lahko zavrne le, če niso izpolnjena 
nekatera merila za dostop iz delegiranih 
aktov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

For exchange traded derivatives the consequences of this article will be to fragment liquidity 
in trading platforms, especially Regulated Markets, whose single trading pool played a vital 
role in promoting stability during the financial crisis. This poses risks to the resilience of the 
price formation mechanism and threatens increased transaction costs for hedgers and real 
economy users. For OTC derivatives, and for securities and money-market instruments, the 
access provisions are un-necessary. EMIR has already ensured non-discriminatory access for 
OTC derivatives trading, which does not increase systemic risk because the OTC markets 
have different characteristics and in any case are already fragmented. Similarly, for 
securities and money-market instruments the access provisions are redundant, since a 
combination of MiFID I and EMIR have resulted in competition and choice at the trading and 
the clearing level, and established a framework for interoperability between CCPs trading 
those instruments.

Predlog spremembe 169
Werner Langen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Poleg zahtev iz Direktive 2004/39/ES, 
ki državam članicam preprečujejo 
neupravičeno omejevanje dostopa do 
infrastrukture po trgovanju, kot so 
centralna nasprotna stranka in ureditve 
poravnave, je treba s to uredbo odpraviti 
druge trgovske ovire, ki se lahko 
uporabljajo za omejevanje konkurence pri 
kliringu finančnih instrumentov. Da bi se 
izognili diskriminatorni praksi, morajo 
centralne nasprotne stranke sprejeti 
kliring poslov, ki se izvajajo na različnih 
mestih trgovanja, če so ta mesta v skladu z 
operativnimi in tehničnimi zahtevami 
centralne nasprotne stranke. Dostop se 
lahko zavrne le, če niso izpolnjena 
nekatera merila za dostop iz delegiranih 
aktov.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Primerljivih regulativnih prizadevanj zunaj EU ni. Spremembe, ki jih uvaja člen 28 uredbe 
MiFIR, tako postavljajo mesta trgovanja in centralne nasprotne stranke EU v slabši 
konkurenčni položaj v primerjavi s konkurenti zunaj EU.

Predlog spremembe 170
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Poleg zahtev iz Direktive 2004/39/ES, 
ki državam članicam preprečujejo 
neupravičeno omejevanje dostopa do 
infrastrukture po trgovanju, kot so 
centralna nasprotna stranka in ureditve 
poravnave, je treba s to uredbo odpraviti 
druge trgovske ovire, ki se lahko 
uporabljajo za omejevanje konkurence pri 

(32) Poleg zahtev iz Direktive 2004/39/ES, 
ki državam članicam preprečujejo 
neupravičeno omejevanje dostopa do 
infrastrukture po trgovanju, kot so 
centralna nasprotna stranka in ureditve 
poravnave, je treba s to uredbo odpraviti 
druge trgovske ovire, ki se lahko 
uporabljajo za omejevanje konkurence pri 
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kliringu finančnih instrumentov. Da bi se 
izognili diskriminatorni praksi, morajo 
centralne nasprotne stranke sprejeti kliring 
poslov, ki se izvajajo na različnih mestih 
trgovanja, če so ta mesta v skladu z 
operativnimi in tehničnimi zahtevami 
centralne nasprotne stranke. Dostop se 
lahko zavrne le, če niso izpolnjena
nekatera merila za dostop iz delegiranih 
aktov.

kliringu finančnih instrumentov. Da bi se 
izognili diskriminatorni praksi, morajo 
centralne nasprotne stranke sprejeti kliring 
poslov, ki se izvajajo na različnih mestih 
trgovanja, če so ta mesta v skladu z 
operativnimi in tehničnimi zahtevami 
centralne nasprotne stranke. Dostop se 
lahko zavrne le, če bi ta pomenil hudo 
grožnjo za stabilnost finančnega sistema.

Or. en

Predlog spremembe 171
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Poleg zahtev iz Direktive 2004/39/ES, 
ki državam članicam preprečujejo 
neupravičeno omejevanje dostopa do 
infrastrukture po trgovanju, kot so 
centralna nasprotna stranka in ureditve 
poravnave, je treba s to uredbo odpraviti 
druge trgovske ovire, ki se lahko 
uporabljajo za omejevanje konkurence pri 
kliringu finančnih instrumentov. Da bi se 
izognili diskriminatorni praksi, morajo 
centralne nasprotne stranke sprejeti kliring 
poslov, ki se izvajajo na različnih mestih 
trgovanja, če so ta mesta v skladu z 
operativnimi in tehničnimi zahtevami 
centralne nasprotne stranke. Dostop se 
lahko zavrne le, če niso izpolnjena nekatera 
merila za dostop iz delegiranih aktov.

(32) Poleg zahtev iz Direktive 2004/39/ES, 
ki državam članicam preprečujejo 
neupravičeno omejevanje dostopa do 
infrastrukture po trgovanju, kot so 
centralna nasprotna stranka in ureditve 
poravnave, je treba s to uredbo odpraviti 
druge trgovske ovire, ki se lahko 
uporabljajo za omejevanje konkurence pri 
kliringu prenosljivih vrednostnih papirjev 
in instrumentov denarnega trga. Da bi se 
izognili diskriminatorni praksi, morajo 
centralne nasprotne stranke sprejeti kliring 
poslov, ki se izvajajo na različnih mestih 
trgovanja, če so ta mesta v skladu z 
operativnimi in tehničnimi zahtevami 
centralne nasprotne stranke. Dostop se 
lahko zavrne le, če niso izpolnjena nekatera 
merila za dostop iz delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 172
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Mesta trgovanja morajo tudi na 
pregleden in nediskriminatoren način 
zagotoviti dostop, vključno s prenosi 
podatkov, centralnim nasprotnim 
strankam, ki želijo opraviti kliring poslov, 
izvedenih na zadevnem mestu trgovanja. 
Centralnim nasprotnim strankam in 
drugim mestom trgovanja je treba na 
nediskriminatoren način zagotoviti tudi 
izdajanje dovoljenj in dostop do 
informacij o indeksih in drugih merilih 
uspešnosti, s katerimi se določi vrednost 
finančnih instrumentov. Namen odprave 
ovir in diskriminatornih praks je povečati 
konkurenčnost pri kliringu finančnih 
instrumentov in trgovanju z njimi, da se 
znižajo stroški naložb in posojil, odpravijo 
neučinkovitosti in spodbudijo inovacije na 
trgih Unije. Komisija mora še naprej 
pozorno spremljati razvoj infrastrukture 
po trgovanju in po potrebi posredovati, da 
se prepreči izkrivljanje konkurence na 
notranjem trgu.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Access to benchmarks licences is question to what extend the European Union honours 
intellectual property rights. Competition law recognises the pro-competitive and beneficial 
effects of intellectual property rights. Indices contain a number of intellectual property rights 
(based on copy rights, database protection and trademarks). There is significant competition 
in index licencing in Europa and in fact across the world. Operators of derivatives exchanges 
compete also with a wide range of index licenced products. So it is no wonder that in other 
jurisdictions (e.g. US, Asian countries), intellectual property rights on index licences are 
honoured and protected. Especially, as creating a successful benchmark index product 
requires substantial investments, both on the index provider but also on the market place.

Predlog spremembe 173
Werner Langen
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Mesta trgovanja morajo tudi na 
pregleden in nediskriminatoren način 
zagotoviti dostop, vključno s prenosi 
podatkov, centralnim nasprotnim 
strankam, ki želijo opraviti kliring poslov, 
izvedenih na zadevnem mestu trgovanja. 
Centralnim nasprotnim strankam in 
drugim mestom trgovanja je treba na 
nediskriminatoren način zagotoviti tudi 
izdajanje dovoljenj in dostop do 
informacij o indeksih in drugih merilih 
uspešnosti, s katerimi se določi vrednost 
finančnih instrumentov. Namen odprave 
ovir in diskriminatornih praks je povečati 
konkurenčnost pri kliringu finančnih 
instrumentov in trgovanju z njimi, da se 
znižajo stroški naložb in posojil, odpravijo 
neučinkovitosti in spodbudijo inovacije na 
trgih Unije. Komisija mora še naprej 
pozorno spremljati razvoj infrastrukture 
po trgovanju in po potrebi posredovati, da 
se prepreči izkrivljanje konkurence na 
notranjem trgu.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Primerljivih regulativnih prizadevanj zunaj EU ni. Spremembe, ki jih uvaja člen 28 MiFIR, 
tako postavljajo mesta trgovanja in centralne nasprotne stranke EU v slabši konkurenčni 
položaj v primerjavi s konkurenti zunaj EU.

Predlog spremembe 174
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Mesta trgovanja morajo tudi na 
pregleden in nediskriminatoren način 
zagotoviti dostop, vključno s prenosi 
podatkov, centralnim nasprotnim strankam, 
ki želijo opraviti kliring poslov, izvedenih 
na zadevnem mestu trgovanja. Centralnim 
nasprotnim strankam in drugim mestom 
trgovanja je treba na nediskriminatoren 
način zagotoviti tudi izdajanje dovoljenj in
dostop do informacij o indeksih in drugih
merilih uspešnosti, s katerimi se določi 
vrednost finančnih instrumentov. Namen 
odprave ovir in diskriminatornih praks je 
povečati konkurenčnost pri kliringu 
finančnih instrumentov in trgovanju z 
njimi, da se znižajo stroški naložb in 
posojil, odpravijo neučinkovitosti in 
spodbudijo inovacije na trgih Unije. 
Komisija mora še naprej pozorno 
spremljati razvoj infrastrukture po 
trgovanju in po potrebi posredovati, da se 
prepreči izkrivljanje konkurence na 
notranjem trgu.

(33) Mesta trgovanja morajo tudi na 
pregleden in nediskriminatoren način 
zagotoviti dostop, vključno s prenosi 
podatkov, centralnim nasprotnim strankam, 
ki želijo opraviti kliring poslov, izvedenih 
na zadevnem mestu trgovanja. Za pravico 
centralne nasprotne stranke do dostopa do 
mesta trgovanja bi morala veljati 
pregledna, sorazmerna in nevtralna 
merila, vključno z merili povpraševanja in 
varnosti strank, ter morebitni potrebni 
dogovori o interoperabilnosti. Da bi 
omogočili celovit razvoj konkurenčnega 
enotnega trga za vse finančne 
instrumente, vključno z izvedenimi 
finančnimi instrumenti, s katerimi se 
trguje na borzi, bi morala za referenčne 
indekse veljati obveznost izdajanja 
neizključnih dovoljenj za dostop 
ustreznim mestom trgovanja in 
centralnim nasprotnim strankam. 
Centralnim nasprotnim strankam in drugim 
mestom trgovanja je treba na 
nediskriminatoren način zagotoviti tudi 
dostop do informacij o indeksih in 
referenčnih indeksih, s katerimi se določi 
vrednost finančnih instrumentov.
Centralnim nasprotnim strankam in 
drugim mestom trgovanja je treba na 
nediskriminatoren način zagotoviti tudi 
dostop do informacij o indeksih in 
referenčnih indeksih, s katerimi se določi 
vrednost finančnih instrumentov. Vsako 
mesto trgovanja ali centralna nasprotna
stranka, ki zagotavlja take informacije in 
produkte, lahko za storitve, ki jih opravi 
za udeležence na trgu, pristojbine 
zaračunava samo v višini, ki je ustrezna 
za povračilo stroškov in oblikovanje 
razumnega dobička. Povračilo stroškov se 
nanaša na stroške, ki jih je mogoče 
neposredno pripisati storitvam, 
opravljenim v okviru produkta storitve 
indeksiranja. Namen odprave ovir in 
diskriminatornih praks je povečati 
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konkurenčnost pri kliringu finančnih 
instrumentov in trgovanju z njimi, da se 
znižajo stroški naložb in posojil, odpravijo 
neučinkovitosti in spodbudijo inovacije na 
trgih Unije. Komisija mora še naprej 
pozorno spremljati razvoj infrastrukture po 
trgovanju in po potrebi posredovati, da se 
prepreči izkrivljanje konkurence na 
notranjem trgu.

Or. en

Obrazložitev

Sedanje besedilo ne omogoča omejevanja povišanja stroškov pri uporabi meril uspešnosti. 
Merila uspešnosti so pomembne reference v trgovanju in bistveno prispevajo k boljšemu 
izvrševanju poslov. Z določitvijo teh omejitev zagotavljamo, da se stroški ne bodo drastično 
povišali, saj bi to zmanjšalo koristi za končne vlagatelje.

Predlog spremembe 175
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Mesta trgovanja morajo tudi na 
pregleden in nediskriminatoren način 
zagotoviti dostop, vključno s prenosi
podatkov, centralnim nasprotnim strankam, 
ki želijo opraviti kliring poslov, izvedenih 
na zadevnem mestu trgovanja. Centralnim 
nasprotnim strankam in drugim mestom 
trgovanja je treba na nediskriminatoren 
način zagotoviti tudi izdajanje dovoljenj in 
dostop do informacij o indeksih in drugih 
merilih uspešnosti, s katerimi se določi 
vrednost finančnih instrumentov. Namen 
odprave ovir in diskriminatornih praks je 
povečati konkurenčnost pri kliringu 
finančnih instrumentov in trgovanju z 
njimi, da se znižajo stroški naložb in 
posojil, odpravijo neučinkovitosti in 
spodbudijo inovacije na trgih Unije. 
Komisija mora še naprej pozorno 

(33) Mesta trgovanja morajo tudi na 
pregleden in nediskriminatoren način 
zagotoviti dostop do prenosov podatkov 
centralnim nasprotnim strankam, ki želijo 
opraviti kliring poslov, izvedenih na 
zadevnem mestu trgovanja. Pravica 
centralnih nasprotnih strank do dostopa 
do mesta trgovanja bi morala omogočati, 
da več centralnih nasprotnih strank 
uporablja prenose podatkov po trgovanju 
istega mesta trgovanja. To pa ne bi smelo 
imeti za posledico interoperabilnost za 
kliring izvedenih finančnih instrumentov 
ali drobitev likvidnosti. Centralnim 
nasprotnim strankam in drugim mestom 
trgovanja je treba na nediskriminatoren 
način zagotoviti tudi izdajanje dovoljenj in 
dostop do informacij o indeksih in drugih 
merilih uspešnosti, s katerimi se določi 
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spremljati razvoj infrastrukture po 
trgovanju in po potrebi posredovati, da se 
prepreči izkrivljanje konkurence na 
notranjem trgu.

vrednost finančnih instrumentov. Namen 
odprave ovir in diskriminatornih praks je 
povečati konkurenčnost pri kliringu 
finančnih instrumentov in trgovanju z 
njimi, da se znižajo stroški naložb in 
posojil, odpravijo neučinkovitosti in 
spodbudijo inovacije na trgih Unije. 
Komisija mora še naprej pozorno 
spremljati razvoj infrastrukture po 
trgovanju in po potrebi posredovati, da se 
prepreči izkrivljanje konkurence na 
notranjem trgu.

Or. en

Predlog spremembe 176
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Mesta trgovanja morajo tudi na 
pregleden in nediskriminatoren način 
zagotoviti dostop, vključno s prenosi 
podatkov, centralnim nasprotnim strankam, 
ki želijo opraviti kliring poslov, izvedenih 
na zadevnem mestu trgovanja. Centralnim 
nasprotnim strankam in drugim mestom 
trgovanja je treba na nediskriminatoren 
način zagotoviti tudi izdajanje dovoljenj in 
dostop do informacij o indeksih in drugih 
merilih uspešnosti, s katerimi se določi 
vrednost finančnih instrumentov. Namen 
odprave ovir in diskriminatornih praks je 
povečati konkurenčnost pri kliringu 
finančnih instrumentov in trgovanju z 
njimi, da se znižajo stroški naložb in 
posojil, odpravijo neučinkovitosti in 
spodbudijo inovacije na trgih Unije. 
Komisija mora še naprej pozorno 
spremljati razvoj infrastrukture po 
trgovanju in po potrebi posredovati, da se 
prepreči izkrivljanje konkurence na 

(33) Mesta trgovanja morajo tudi na 
pregleden in nediskriminatoren način 
zagotoviti dostop, vključno s prenosi 
podatkov, centralnim nasprotnim strankam, 
ki želijo opraviti kliring poslov, izvedenih 
na zadevnem mestu trgovanja. V Uredbi
(EU) št. .../... [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga] je interoperabilnost 
omejena na denarne instrumente, vendar 
pa mora organ ESMA do leta 2014 
predložiti poročilo o tem, ali bi bila 
ustrezna razširitev področja uporabe na 
druge finančne instrumente Nobena 
določba v uredbi o infrastrukturi 
evropskega trga ne preprečuje strankam, 
da bi se dvostransko dogovorile o 
interoperabilnosti, in sicer za lastniške 
vrednostne papirje, izvedene finančne 
instrumente ali druge instrumente. 
Centralnim nasprotnim strankam in drugim 
mestom trgovanja je treba na 
nediskriminatoren način zagotoviti tudi 
izdajanje dovoljenj in dostop do informacij 
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notranjem trgu. o indeksih in drugih merilih uspešnosti, s 
katerimi se določi vrednost finančnih 
instrumentov. Namen odprave ovir in 
diskriminatornih praks je povečati 
konkurenčnost pri kliringu finančnih 
instrumentov in trgovanju z njimi, da se 
znižajo stroški naložb in posojil, odpravijo 
neučinkovitosti in spodbudijo inovacije na 
trgih Unije. Komisija mora še naprej 
pozorno spremljati razvoj infrastrukture po 
trgovanju in po potrebi posredovati, da se 
prepreči izkrivljanje konkurence na 
notranjem trgu.

Or. en

Predlog spremembe 177
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Mesta trgovanja morajo tudi na 
pregleden in nediskriminatoren način 
zagotoviti dostop, vključno s prenosi 
podatkov, centralnim nasprotnim strankam, 
ki želijo opraviti kliring poslov, izvedenih 
na zadevnem mestu trgovanja. Centralnim 
nasprotnim strankam in drugim mestom 
trgovanja je treba na nediskriminatoren 
način zagotoviti tudi izdajanje dovoljenj in 
dostop do informacij o indeksih in drugih 
merilih uspešnosti, s katerimi se določi 
vrednost finančnih instrumentov. Namen 
odprave ovir in diskriminatornih praks je 
povečati konkurenčnost pri kliringu 
finančnih instrumentov in trgovanju z 
njimi, da se znižajo stroški naložb in 
posojil, odpravijo neučinkovitosti in 
spodbudijo inovacije na trgih Unije. 
Komisija mora še naprej pozorno 
spremljati razvoj infrastrukture po 
trgovanju in po potrebi posredovati, da se 
prepreči izkrivljanje konkurence na 

(33) Mesta trgovanja morajo tudi na 
pregleden in nediskriminatoren način 
zagotoviti dostop, vključno s prenosi 
podatkov, centralnim nasprotnim strankam, 
ki želijo opraviti kliring poslov, izvedenih 
na zadevnem mestu trgovanja, razen če bi 
pravica do dostopa povzročila večje 
operativno tveganje in drobitev 
likvidnosti. Odobritev novega dostopa se 
posreduje udeležencem na trgu in članom 
centralne nasprotne stranke. Centralnim 
nasprotnim strankam in drugim mestom 
trgovanja je treba na nediskriminatoren 
način zagotoviti tudi izdajanje dovoljenj in 
dostop do informacij o indeksih in drugih 
merilih uspešnosti, s katerimi se določi 
vrednost finančnih instrumentov. Namen 
odprave ovir in diskriminatornih praks je 
povečati konkurenčnost pri kliringu 
finančnih instrumentov in trgovanju z 
njimi, da se znižajo stroški naložb in 
posojil, odpravijo neučinkovitosti in 
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notranjem trgu. spodbudijo inovacije na trgih Unije. 
Komisija mora še naprej pozorno 
spremljati razvoj infrastrukture po 
trgovanju in po potrebi posredovati, da se 
prepreči izkrivljanje konkurence na 
notranjem trgu.

Or. en

Predlog spremembe 178
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Za opravljanje storitev s strani podjetij 
tretjih držav v Uniji veljajo nacionalne 
ureditve in zahteve. Te ureditve so zelo 
različne, pri čemer podjetja, ki so 
pooblaščena v skladu z njimi, ne morejo 
svobodno opravljati storitev in imajo 
pravico do ustanavljanja le v državi članici, 
v kateri imajo sedež. Primerno je, da se na 
ravni Unije uvede skupni regulativni okvir. 
Z ureditvijo se mora uskladiti obstoječi 
razdrobljeni okvir, zagotoviti gotovost in 
enakopravna obravnava podjetij tretjih 
držav, ki imajo dostop do Unije, zagotoviti, 
da Komisija izvede oceno enakovrednosti v 
zvezi z regulativnim in nadzornim okvirom 
tretjih držav, ter omogočiti primerljivo 
stopnjo zaščite vlagateljev v EU, ki 
prejemajo storitve podjetij tretjih držav.

(34) Za opravljanje storitev s strani 
investicijskih podjetij in upravljavcev 
trga* tretjih držav v Uniji veljajo 
nacionalne ureditve in zahteve. Te ureditve 
so zelo različne, pri čemer podjetja, ki so 
pooblaščena v skladu z njimi, ne morejo 
svobodno opravljati storitev in imajo 
pravico do ustanavljanja le v državi članici, 
v kateri imajo sedež. Primerno je, da se na 
ravni Unije uvede skupni regulativni okvir. 
Z ureditvijo bi bilo treba uskladiti 
obstoječi razdrobljeni okvir, zagotoviti 
gotovost in enakopravno obravnavo
investicijskih podjetij in upravljavcev trga 
tretjih držav, ki imajo dostop do Unije, 
zagotoviti, da Komisija izvede oceno 
enakovrednosti in vzajemnosti v zvezi z 
regulativnim in nadzornim okvirom tretjih 
držav, ter omogočiti primerljivo stopnjo 
zaščite vlagateljev v EU, ki prejemajo 
storitve investicijskih podjetij in 
upravljavcev trga tretjih držav.
* (Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo. Če bo sprejet, bo treba ustrezno 
spremeniti celotno besedilo.)

Or. en
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Obrazložitev

Namen tega predloga je zagotoviti, da bo uredba MiFIR vsebovala ustrezno ureditev za 
investicijska podjetja in upravljavce trga iz tretjih držav in ne le ureditve, ki pokriva le 
nekatere storitve, ki jih izvajajo investicijska podjetja. Ta ureditev bi zagotovila, da bi bile v 
področje uporabe MiFIR vključene vse storitve, ki jih zagotavljajo investicijska podjetja in 
upravljavci trga iz tretjih držav z dostopom do trga EU. Novi predlogi morajo jasno navajati, 
katera pravila se uporabljajo za take upravljavce trga in katera pravila EU se morda ne 
uporabljajo.

Predlog spremembe 179
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Za opravljanje storitev s strani podjetij 
tretjih držav v Uniji veljajo nacionalne 
ureditve in zahteve. Te ureditve so zelo 
različne, pri čemer podjetja, ki so 
pooblaščena v skladu z njimi, ne morejo 
svobodno opravljati storitev in imajo 
pravico do ustanavljanja le v državi članici, 
v kateri imajo sedež. Primerno je, da se na 
ravni Unije uvede skupni regulativni okvir.
Z ureditvijo se mora uskladiti obstoječi 
razdrobljeni okvir, zagotoviti gotovost in 
enakopravna obravnava podjetij tretjih 
držav, ki imajo dostop do Unije, zagotoviti, 
da Komisija izvede oceno enakovrednosti v 
zvezi z regulativnim in nadzornim okvirom 
tretjih držav, ter omogočiti primerljivo 
stopnjo zaščite vlagateljev v EU, ki 
prejemajo storitve podjetij tretjih držav.

(34) Za opravljanje storitev s strani podjetij 
tretjih držav v Uniji veljajo nacionalne 
ureditve in zahteve. Te ureditve so zelo 
različne, pri čemer podjetja, ki so 
pooblaščena v skladu z njimi, ne morejo 
svobodno opravljati storitev in imajo 
pravico do ustanavljanja le v državi članici, 
v kateri imajo sedež. Čeprav bi morale 
imeti države članice možnost zadržati 
navedene ureditve in zahteve, je primerno, 
da se na ravni Unije uvede skupni 
regulativni okvir, da se omogoči podjetjem 
tretjih držav, ki ustanovijo podružnico v 
Uniji, da prek te podružnice opravljajo 
storitve in posle po vsej Uniji, če so 
podružnico odobrili pristojni organi v 
državi članici in če je med drugim 
Komisija izvedla oceno enakovrednosti v 
zvezi z regulativnim in nadzornim okvirom 
tretje države. Primerno je tudi, da skupni 
okvir omogoči podjetju tretje države 
opravljanje storitev ali poslov za določene 
primerne nasprotne stranke s sedežem v 
državi članici drugače kakor prek 
podružnice v navedeni državi članici , ne 
da bi potrebovalo dovoljenje v zadevni 
državi članici ali registracijo s strani 
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organa ESMA. Podjetjem tretjih držav, ki 
želijo opravljati storitve ali posle za druge 
primerne nasprotne stranke in 
profesionalne stranke v Uniji, je treba to 
omogočiti, če se registrirajo pri organu 
ESMA in (med drugim) če Komisija 
izvede oceno enakovrednosti v zvezi z 
regulativnim in nadzornim okvirom tretje 
države.

Or. en

Obrazložitev

Številne investicijske storitve in posli se opravljajo v okviru trajnih razmerij med podjetjem in 
stranko. Če bi na primer podjetjem tretje države učinkovito prepovedali zagotavljanje 
informacij in raziskav svojim obstoječim strankam, bi neupravičeno omejevali dostop 
vlagateljev in nasprotnih strank EU do storitev, ki jih opravljajo podjetja tretjih držav.

Predlog spremembe 180
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Za opravljanje storitev s strani podjetij 
tretjih držav v Uniji veljajo nacionalne 
ureditve in zahteve. Te ureditve so zelo 
različne, pri čemer podjetja, ki so 
pooblaščena v skladu z njimi, ne morejo 
svobodno opravljati storitev in imajo 
pravico do ustanavljanja le v državi članici, 
v kateri imajo sedež. Primerno je, da se na 
ravni Unije uvede skupni regulativni okvir. 
Z ureditvijo se mora uskladiti obstoječi 
razdrobljeni okvir, zagotoviti gotovost in 
enakopravna obravnava podjetij tretjih 
držav, ki imajo dostop do Unije, zagotoviti, 
da Komisija izvede oceno enakovrednosti v 
zvezi z regulativnim in nadzornim okvirom 
tretjih držav, ter omogočiti primerljivo 
stopnjo zaščite vlagateljev v EU, ki 
prejemajo storitve podjetij tretjih držav.

(34) Za opravljanje storitev s strani podjetij 
tretjih držav v Uniji veljajo nacionalne 
ureditve in zahteve. Te ureditve so zelo 
različne, pri čemer podjetja, ki so 
pooblaščena v skladu z njimi, ne morejo 
svobodno opravljati storitev in imajo 
pravico do ustanavljanja le v državi članici, 
v kateri imajo sedež. Primerno je, da se na 
ravni Unije uvede skupni regulativni okvir. 
Z ureditvijo bi bilo treba uskladiti 
obstoječi razdrobljeni okvir, zagotoviti 
gotovost in enakopravno obravnavo
podjetij tretjih držav, ki imajo dostop do 
Unije, zagotoviti, da Komisija izvede 
oceno enakovrednosti v zvezi z 
regulativnim in nadzornim okvirom tretjih 
držav, ter omogočiti primerljivo stopnjo 
zaščite neprofesionalnih strank v EU, ki 
prejemajo storitve podjetij tretjih držav.
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Or. en

Predlog spremembe 181
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Za opravljanje storitev s strani podjetij 
tretjih držav v Uniji veljajo nacionalne 
ureditve in zahteve. Te ureditve so zelo 
različne, pri čemer podjetja, ki so 
pooblaščena v skladu z njimi, ne morejo 
svobodno opravljati storitev in imajo 
pravico do ustanavljanja le v državi članici, 
v kateri imajo sedež. Primerno je, da se na 
ravni Unije uvede skupni regulativni okvir. 
Z ureditvijo se mora uskladiti obstoječi 
razdrobljeni okvir, zagotoviti gotovost in 
enakopravna obravnava podjetij tretjih 
držav, ki imajo dostop do Unije, zagotoviti, 
da Komisija izvede oceno enakovrednosti v 
zvezi z regulativnim in nadzornim okvirom 
tretjih držav, ter omogočiti primerljivo 
stopnjo zaščite vlagateljev v EU, ki 
prejemajo storitve podjetij tretjih držav.

(34) Za opravljanje storitev s strani podjetij 
tretjih držav v Uniji veljajo nacionalne 
ureditve in zahteve. Te ureditve so zelo 
različne, pri čemer podjetja, ki so 
pooblaščena v skladu z njimi, ne morejo 
svobodno opravljati storitev in imajo 
pravico do ustanavljanja le v državi članici, 
v kateri imajo sedež. Primerno je, da se na 
ravni Unije uvede skupni regulativni okvir. 
Z ureditvijo bi bilo treba uskladiti 
obstoječi razdrobljeni okvir, zagotoviti 
gotovost in enakopravno obravnavo
podjetij tretjih držav, ki imajo dostop do 
Unije, zagotoviti, da Komisija izvede 
oceno enakovrednosti v zvezi z 
regulativnim in nadzornim okvirom tretjih 
držav, ter omogočiti primerljivo stopnjo 
zaščite vlagateljev v EU, ki prejemajo 
storitve podjetij tretjih držav. Pri uporabi 
zahtev za podjetja tretjih držav bi morale 
Komisija in države članice upoštevati 
osrednjo vlogo EU na svetovnih finančnih 
trgih, medsebojno odvisnost finančnih 
trgov EU in tretjih držav ter koristi za 
vlagatelje, državljane, podjetja in javne 
organe EU ter evropsko gospodarstvo, ki 
jih prinaša mednarodna trgovina. Glede 
na to uporaba zahtev za tretje države ne bi 
smela, razen če to upravičujejo objektivni 
in na dokazih temelječi bonitetni 
pomisleki, preprečevati vlagateljem in 
izdajateljem iz EU, da vlagajo v tretjih 
državah ali pridobivajo finančna sredstva 
iz tretjih držav, prav tako pa ne bi smela 
preprečevati vlagateljem in izdajateljem 
tretjih držav, da vlagajo, zbirajo kapital ali 
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prejemajo druge finančne storitve na 
evropskih trgih.

Or. en

Predlog spremembe 182
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Za opravljanje storitev s strani podjetij 
tretjih držav v Uniji veljajo nacionalne 
ureditve in zahteve. Te ureditve so zelo 
različne, pri čemer podjetja, ki so 
pooblaščena v skladu z njimi, ne morejo 
svobodno opravljati storitev in imajo 
pravico do ustanavljanja le v državi članici, 
v kateri imajo sedež. Primerno je, da se na 
ravni Unije uvede skupni regulativni okvir. 
Z ureditvijo se mora uskladiti obstoječi 
razdrobljeni okvir, zagotoviti gotovost in 
enakopravna obravnava podjetij tretjih 
držav, ki imajo dostop do Unije, zagotoviti, 
da Komisija izvede oceno enakovrednosti v 
zvezi z regulativnim in nadzornim okvirom 
tretjih držav, ter omogočiti primerljivo 
stopnjo zaščite vlagateljev v EU, ki 
prejemajo storitve podjetij tretjih držav.

(34) Za opravljanje storitev s strani podjetij 
tretjih držav v Uniji veljajo nacionalne 
ureditve in zahteve. Te ureditve so zelo 
različne, pri čemer podjetja, ki so 
pooblaščena v skladu z njimi, ne morejo 
svobodno opravljati storitev in imajo 
pravico do ustanavljanja le v državi članici, 
v kateri imajo sedež. Primerno je, da se na 
ravni Unije uvede skupni regulativni okvir. 
Z ureditvijo bi bilo treba uskladiti 
obstoječi razdrobljeni okvir, zagotoviti 
gotovost in enakopravno obravnavo
podjetij tretjih držav, ki imajo dostop do 
Unije, zagotoviti, da Komisija izvede 
oceno enakovrednosti v zvezi z 
regulativnim in nadzornim okvirom tretjih 
držav, ter omogočiti primerljivo stopnjo 
zaščite vlagateljev v EU, ki prejemajo 
storitve podjetij tretjih držav. Pri uporabi 
zahtev za podjetja tretjih držav bi morale 
Komisija in države članice upoštevati 
osrednjo vlogo Unije na svetovnih 
finančnih trgih, pomen odprtosti za 
pritegnitev naložb, potrebo po ohranitvi 
evropskih finančnih centrov, medsebojno 
odvisnost finančnih trgov EU in tretjih 
držav ter koristi za vlagatelje in 
izdajatelje, državljane, podjetja in javne 
organe EU ter evropsko gospodarstvo, ki 
jih prinaša mednarodna trgovina. Glede 
na široki obseg finančnih storitev, za 
katere je v skladu z direktivo o trgih 
finančnih instrumentov potrebno 
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dovoljenje, uporaba zahtev za tretje države 
ne bi smela, razen če to upravičujejo 
objektivni in na dokazih temelječi 
bonitetni pomisleki, preprečevati 
vlagateljem in izdajateljem iz EU, da 
vlagajo v tretjih državah ali pridobivajo 
finančna sredstva iz tretjih držav, prav 
tako pa ne bi smela preprečevati 
vlagateljem in izdajateljem tretjih držav, 
da vlagajo, zbirajo kapital ali prejemajo 
druge finančne storitve na evropskih 
trgih.

Or. en

Obrazložitev

Če želimo spodbuditi blaginjo, rast, zaposlovanje in finančno stabilnost v EU, moramo 
zaščititi nemoteno medsebojno delovanje evropskih vlagateljev in izdajateljev s trgi in 
ponudniki storitev tretjih držav ter še naprej vabiti vlagatelje in izdajatelje iz tretjih držav k 
vlaganju na trgih EU in zbiranju kapitala prek njih.

Predlog spremembe 183
Sławomir Witold Nitras

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Za opravljanje storitev s strani podjetij 
tretjih držav v Uniji veljajo nacionalne 
ureditve in zahteve. Te ureditve so zelo 
različne, pri čemer podjetja, ki so 
pooblaščena v skladu z njimi, ne morejo 
svobodno opravljati storitev in imajo 
pravico do ustanavljanja le v državi članici, 
v kateri imajo sedež. Primerno je, da se na 
ravni Unije uvede skupni regulativni okvir. 
Z ureditvijo se mora uskladiti obstoječi 
razdrobljeni okvir, zagotoviti gotovost in 
enakopravna obravnava podjetij tretjih 
držav, ki imajo dostop do Unije, zagotoviti, 
da Komisija izvede oceno enakovrednosti v 
zvezi z regulativnim in nadzornim okvirom 
tretjih držav, ter omogočiti primerljivo 

(34) Za opravljanje storitev s strani podjetij 
tretjih držav v Uniji veljajo nacionalne 
ureditve in zahteve. Te ureditve so zelo 
različne, pri čemer podjetja, ki so 
pooblaščena v skladu z njimi, ne morejo 
svobodno opravljati storitev in imajo 
pravico do ustanavljanja le v državi članici, 
v kateri imajo sedež. Poleg tega, če se 
podjetjem tretjih držav dovoli opravljanje 
storitev za upravičene nasprotne stranke s 
sedežem v EU, ne da bi zahtevali, da 
morajo ustanoviti podružnico v EU, ta
podjetja ne bodo pod nadzorom države 
članice, v kateri poslujejo, niti zanja ne 
bodo veljale obveznosti iz predlaganih 
pravil. Zato je primerno, da se na ravni 
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stopnjo zaščite vlagateljev v EU, ki 
prejemajo storitve podjetij tretjih držav.

Unije uvede skupni regulativni okvir. Z 
ureditvijo bi bilo treba uskladiti obstoječi 
razdrobljeni okvir, zagotoviti gotovost in 
enakopravno obravnavo podjetij tretjih 
držav, ki imajo dostop do Unije, zagotoviti, 
da Komisija izvede oceno enakovrednosti v 
zvezi z regulativnim in nadzornim okvirom 
tretjih držav, ter omogočiti primerljivo 
stopnjo zaščite vlagateljev v EU, ki 
prejemajo storitve podjetij tretjih držav.

Or. pl

Predlog spremembe 184
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Pri določanju dejanske 
enakovrednosti za ureditve tretjih držav bi 
se morala Komisija omejiti na tiste 
določbe, ki so bile dogovorjene na 
mednarodnih forumih, kot je G-20. 
Čeprav bi si bilo treba prizadevati za čim 
večjo usklajenost pravil o obveznostih 
glede trgovanja z izvedenimi finančnimi 
instrumenti, v skladu z uredbo o 
infrastrukturi evropskega trga, so v tej 
direktivi številni deli, ki ne spadajo med 
obveznosti G-20, niti ni njihov cilj 
stabilnost finančnega sistema, zato morda 
za tretje države neposredno sprejetje ni 
primerno.

Or. en

Predlog spremembe 185
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34b) Komisija bi morala pri izvajanju 
ocen enakovrednosti za tretje države 
zagotoviti pristop, ki bo dajal prednost 
največjim trgovinskim partnerjem EU, in 
sicer tako, da se najprej ocenijo 
pomembnejši trgi in šele nato države, v 
katerih le nekaj podjetij dostopa do trgov 
EU.

Or. en

Obrazložitev

Glede na omejena sredstva bomo morali dati prednost omenjenim ključnim državam, da ne bi 
povzročali motenj v trgovanju, temveč bi dosegli največji učinek kmalu po sprejetju 
zakonodaje.

Predlog spremembe 186
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne stranke v vsakem primeru 
velja zahteva za ustanovitev podružnice v 
Uniji. Podružnica se ustanovi na podlagi 
dovoljenja in nadzora v Uniji. Skleniti je 
treba primerne dogovore o sodelovanju 
med zadevnim pristojnim organom in 
pristojnim organom v tretji državi. 
Opravljanje storitev s strani podjetij brez 
podružnic je treba omejiti na primerne 
nasprotne stranke, pri čemer sta potrebna 
registracija pri ESMA in nadzor tretje 
države. Skleniti je treba primerne dogovore 
o sodelovanju med ESMA in pristojnimi 
organi v tretji državi.

(35) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne ali profesionalne stranke 
v vsakem primeru velja zahteva za 
ustanovitev podružnice v Uniji. Podružnica 
se ustanovi na podlagi dovoljenja in 
nadzora v Uniji. Skleniti je treba primerne 
dogovore o sodelovanju med zadevnim 
pristojnim organom in pristojnim organom 
v tretji državi. Opravljanje storitev s strani 
podjetij brez podružnic je treba omejiti na 
primerne nasprotne stranke, pri čemer sta 
potrebna registracija pri ESMA in nadzor 
tretje države. Skleniti je treba primerne 
dogovore o sodelovanju med ESMA in 
pristojnimi organi v tretji državi.

Or. en
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Obrazložitev

The Commission’s proposal covers provisions for investment firms offering services to retail 
clients and eligible counterparties but does not cover professional clients. It is the intention of 
the Commission to ensure the highest level of investor protection for both retail and 
professional clients. Therefore there must be a explicit inclusion of professional clients in the 
text and the same provisions of branch requirements and authorisation must apply to both 
retail and professional clients. The purpose of this inclusion is to avoid legal loopholes in the 
text and to ensure that ‘professional investors’ are not treated as ‘eligible counterparties’.

Predlog spremembe 187
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne stranke v vsakem primeru 
velja zahteva za ustanovitev podružnice v 
Uniji. Podružnica se ustanovi na podlagi 
dovoljenja in nadzora v Uniji. Skleniti je 
treba primerne dogovore o sodelovanju 
med zadevnim pristojnim organom in 
pristojnim organom v tretji državi. 
Opravljanje storitev s strani podjetij brez 
podružnic je treba omejiti na primerne 
nasprotne stranke, pri čemer sta potrebna
registracija pri ESMA in nadzor tretje 
države. Skleniti je treba primerne 
dogovore o sodelovanju med ESMA in 
pristojnimi organi v tretji državi.

(35) Podjetjem tretjih držav, ki ustanovijo 
podružnico v Uniji v skladu s skupnim 
okvirom Unije za podružnice, bi bilo treba 
omogočiti opravljanje storitev in poslov 
prek podružnice za neprofesionalne 
stranke po vsej Uniji, vendar to ne bi 
smelo preprečevati neprofesionalnim 
strankam, da prejemajo storitve od 
podjetja tretje države na izključno lastno 
pobudo stranke ali da kako drugače 
prejemajo storitve zunaj Unije (ali v 
skladu z nacionalno ureditvijo). 
Podružnica se ustanovi na podlagi 
dovoljenja in nadzora v Uniji. Skleniti je 
treba primerne dogovore o sodelovanju 
med zadevnim pristojnim organom in 
pristojnim organom v tretji državi. Po 
ustanovitvi bi morali podružnico nadzirati 
v državi članici, v kateri ima podružnica 
sedež; podjetje tretje države bi moralo 
imeti možnost opravljanja storitev v 
drugih državah članicah prek podružnice, 
ki ima dovoljenje za poslovanje in je pod 
ustreznim nadzorom, pred tem pa bi 
moralo to dejavnost priglasiti v skladu s 
postopkom priglasitve.
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Or. en

Obrazložitev

Številne investicijske storitve in posli se opravljajo v okviru trajnih razmerij med podjetjem in 
stranko. Če bi na primer podjetjem tretje države učinkovito prepovedali zagotavljanje 
informacij in raziskav svojim obstoječim strankam, bi neupravičeno omejevali dostop 
vlagateljev in nasprotnih strank EU do storitev, ki jih opravljajo podjetja tretjih držav.

Predlog spremembe 188
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne stranke v vsakem primeru 
velja zahteva za ustanovitev podružnice v 
Uniji. Podružnica se ustanovi na podlagi 
dovoljenja in nadzora v Uniji. Skleniti je 
treba primerne dogovore o sodelovanju 
med zadevnim pristojnim organom in 
pristojnim organom v tretji državi. 
Opravljanje storitev s strani podjetij brez 
podružnic je treba omejiti na primerne 
nasprotne stranke, pri čemer sta potrebna 
registracija pri ESMA in nadzor tretje 
države. Skleniti je treba primerne dogovore 
o sodelovanju med ESMA in pristojnimi 
organi v tretji državi.

(35) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne stranke v vsakem primeru 
velja zahteva za ustanovitev podružnice v 
Uniji. Podružnica se ustanovi na podlagi 
dovoljenja in nadzora v Uniji. Skleniti je 
treba primerne dogovore o sodelovanju 
med zadevnim pristojnim organom in 
pristojnim organom v tretji državi. 
Opravljanje storitev s strani podjetij brez 
podružnic je treba omejiti na primerne 
nasprotne stranke in profesionalne 
stranke, pri čemer sta potrebna registracija 
pri ESMA in nadzor tretje države. Skleniti 
je treba primerne dogovore o sodelovanju 
med ESMA in pristojnimi organi v tretji 
državi.

Or. en

Predlog spremembe 189
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne stranke v vsakem primeru 
velja zahteva za ustanovitev podružnice v 
Uniji. Podružnica se ustanovi na podlagi 
dovoljenja in nadzora v Uniji. Skleniti je 
treba primerne dogovore o sodelovanju 
med zadevnim pristojnim organom in 
pristojnim organom v tretji državi. 
Opravljanje storitev s strani podjetij brez 
podružnic je treba omejiti na primerne 
nasprotne stranke, pri čemer sta potrebna 
registracija pri ESMA in nadzor tretje 
države. Skleniti je treba primerne dogovore 
o sodelovanju med ESMA in pristojnimi 
organi v tretji državi.

(35) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne stranke v vsakem primeru 
velja zahteva za ustanovitev hčerinskega 
podjetja v Uniji. Podružnica se ustanovi na 
podlagi dovoljenja in nadzora v Uniji. 
Skleniti je treba primerne dogovore o 
sodelovanju med zadevnim pristojnim 
organom in pristojnim organom v tretji 
državi. Opravljanje storitev s strani podjetij 
brez podružnic je treba omejiti na primerne 
nasprotne stranke, pri čemer sta potrebna 
registracija pri ESMA in nadzor tretje 
države. Skleniti je treba primerne dogovore 
o sodelovanju med ESMA in pristojnimi 
organi v tretji državi.

Or. en

Predlog spremembe 190
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Določbe te uredbe, ki urejajo 
opravljanje storitev v Uniji s strani podjetja 
tretje države, ne smejo vplivati na možnost, 
da osebe v Uniji izključno na lastno 
pobudo prejemajo investicijske storitve 
podjetja tretje države. Kadar podjetje tretje 
države opravlja storitve izključno na lastno 
pobudo osebe v Uniji, se za storitve ne sme 
šteti, da se opravljajo na ozemlju Unije. Če 
podjetje tretje države poskuša pridobiti 
stranke ali potencialne stranke v Uniji ali 
spodbuja ali oglašuje investicijske storitve 
ali posle skupaj s pomožnimi storitvami v 
Uniji, se storitve ne štejejo za storitve, ki 
se opravljajo izključno na lastno pobudo 
stranke.

(36) Določbe te uredbe, ki urejajo 
opravljanje storitev ali poslov v Uniji s 
strani podjetja tretje države, ne smejo 
vplivati na možnost, da osebe v Uniji 
izključno na lastno pobudo prejemajo 
investicijske storitve ali posle od podjetja 
tretje države, da investicijska podjetja z 
dovoljenjem v skladu s to direktivo ali 
kreditne institucije z dovoljenjem v skladu 
z Direktivo 2006/48/ES, ki opravljajo 
investicijske storitve ali posle, prejemajo 
investicijske storitve ali posle od podjetja 
tretje države ali da stranke takega 
investicijskega podjetja ali kreditne 
institucije prejemajo investicijske storitve 
ali posle od podjetja tretje države s 
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posredovanjem investicijskega podjetja ali 
kreditne institucije ali da osebe v Uniji 
prejemajo investicijske storitve ali posle 
od podjetja tretje države, če se te storitve 
ali posli opravljajo zunaj Unije. Kadar 
podjetje tretje države opravlja storitve ali 
posle izključno na lastno pobudo osebe v 
Uniji, se za storitve ali posle ne sme šteti, 
da se opravljajo na ozemlju Unije. Če 
podjetje iz tretje države v Uniji pridobiva 
stranke ali potencialne stranke ali če v 
Uniji promovira ali oglašuje investicijske 
storitve ali posle skupaj s pomožnimi 
dejavnostmi (razen v okviru trajnega 
razmerja med podjetjem tretje države in 
zadevno osebo, povezanega z 
opravljanjem teh storitev ali poslov), se ne 
bi smelo šteti, da se storitve ali posli
opravljajo izključno na lastno pobudo 
stranke. Če podjetje tretje države opravlja 
storitve ali posle za investicijsko podjetje z 
dovoljenjem v skladu s to direktivo ali 
kreditno institucijo z dovoljenjem v skladu 
z Direktivo 2006/48/ES, ki opravlja 
investicijske storitve ali posle, ali s 
posredovanjem tega podjetja ali 
institucije, se za storitve ali posle podjetja 
tretje države ne bi smelo šteti, da se 
opravljajo na ozemlju Unije. Investicijsko 
podjetje, ki opravlja nalogo posrednika, 
bo še naprej odgovorno za zagotavljanje 
zaščite stranki v skladu s to direktivo, in 
sicer v zvezi s storitvijo, ki jo je opravil 
zanjo. Če oseba v Uniji zapusti Unijo, da 
bi prejela storitve ali posle, ki jih opravlja 
podjetje tretje države ali katerih značilna 
izpolnitev s strani podjetja tretje države se 
izvede zunaj Unije, se za te storitve ali 
posle ne bi smelo šteti, da se opravljajo v 
Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Številne investicijske storitve in posli se opravljajo v okviru trajnih razmerij med podjetjem in 
stranko. Če bi na primer podjetjem tretje države učinkovito prepovedali zagotavljanje 
informacij in raziskav svojim obstoječim strankam, bi neupravičeno omejevali dostop 
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vlagateljev in nasprotnih strank EU do storitev, ki jih opravljajo podjetja tretjih držav.

Predlog spremembe 191
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Določbe te uredbe, ki urejajo 
opravljanje storitev v Uniji s strani podjetja 
tretje države, ne smejo vplivati na možnost, 
da osebe v Uniji izključno na lastno 
pobudo prejemajo investicijske storitve 
podjetja tretje države. Kadar podjetje tretje 
države opravlja storitve izključno na lastno 
pobudo osebe v Uniji, se za storitve ne sme 
šteti, da se opravljajo na ozemlju Unije. Če 
podjetje tretje države poskuša pridobiti 
stranke ali potencialne stranke v Uniji ali 
spodbuja ali oglašuje investicijske storitve 
ali posle skupaj s pomožnimi storitvami v 
Uniji, se storitve ne štejejo za storitve, ki se 
opravljajo izključno na lastno pobudo 
stranke.

(36) Določbe te uredbe, ki urejajo 
opravljanje storitev v Uniji s strani podjetja 
tretje države, ne smejo vplivati na možnost, 
da neprofesionalne stranke v Uniji 
izključno na lastno pobudo prejemajo 
investicijske storitve podjetja tretje države. 
Kadar podjetje tretje države opravlja 
storitve izključno na lastno pobudo 
neprofesionalne stranke v Uniji, se za 
storitve ne sme šteti, da se opravljajo na 
ozemlju Unije. Če podjetje tretje države 
poskuša pridobiti stranke ali potencialne 
stranke v Uniji ali spodbuja ali oglašuje 
investicijske storitve ali posle skupaj s 
pomožnimi storitvami v Uniji, se storitve 
ne štejejo za storitve, ki se opravljajo 
izključno na lastno pobudo stranke.

Or. en

Predlog spremembe 192
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Določbe te uredbe, ki urejajo 
opravljanje storitev v Uniji s strani 
podjetja tretje države, ne smejo vplivati na 
možnost, da osebe v Uniji izključno na 
lastno pobudo prejemajo investicijske
storitve podjetja tretje države. Kadar 

(36) Za podjetje tretje države se ne bi 
smelo zahtevati dovoljenje ali registracija 
EU, če opravlja storitve na pobudo stranke 
EU, če opravlja storitve samo za podjetja, 
ki imajo dovoljenje v skladu z direktivo o 
trgih finančnih instrumentov, ali če 



PE489.472v01-00 88/171 AM\901839SL.doc

SL

podjetje tretje države opravlja storitve
izključno na lastno pobudo osebe v Uniji, 
se za storitve ne sme šteti, da se opravljajo 
na ozemlju Unije. Če podjetje tretje države 
poskuša pridobiti stranke ali potencialne 
stranke v Uniji ali spodbuja ali oglašuje 
investicijske storitve ali posle skupaj s 
pomožnimi storitvami v Uniji, se storitve 
ne štejejo za storitve, ki se opravljajo 
izključno na lastno pobudo stranke.

storitve opravlja samo zunaj EU.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba je potrebna, da se zagotovi, da bodo podjetja EU imela dostop do trgov tretjih 
držav, saj nekatere države nikoli ne bodo dosegle enakovredne ravni kot EU, potrebujejo pa 
lokalne subjekte za opravljanje nekaterih dejavnosti.

Predlog spremembe 193
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Na promptnih sekundarnih trgih z 
emisijskimi kuponi EU se je pojavila vrsta 
goljufivih praks, ki bi lahko ogrozile 
zaupanje v sisteme trgovanja z emisijami, 
vzpostavljene z Direktivo 2003/87/ES, pri 
čemer se sprejemajo ukrepi za izboljšanje 
sistema registrov emisijskih kuponov EU 
in pogojev za odprtje računa za trgovanje z 
emisijskimi kuponi EU. Za izboljšanje 
celovitosti in zaščito učinkovitega 
delovanja zadevnih trgov, vključno s 
celovitim nadzorom dejavnosti trgovanja, 
je primerno dopolniti ukrepe, sprejete v 
okviru Direktive 2003/87/ES, tako da se 
emisijske kupone z uvrstitvijo med 
finančne instrumente v celoti prenese na 
področje uporabe te direktive in Direktive 
2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta 

(37) Na promptnih sekundarnih trgih z 
emisijskimi kuponi EU se je pojavila vrsta 
goljufivih praks, ki bi lahko ogrozile 
zaupanje v sisteme trgovanja z emisijami, 
vzpostavljene z Direktivo 2003/87/ES, pri 
čemer se sprejemajo ukrepi za izboljšanje 
sistema registrov emisijskih kuponov EU 
in pogojev za odprtje računa za trgovanje z 
emisijskimi kuponi EU. Za izboljšanje 
celovitosti in zaščito učinkovitega 
delovanja zadevnih trgov, vključno s 
celovitim nadzorom dejavnosti trgovanja, 
je primerno dopolniti ukrepe, sprejete v 
okviru Direktive 2003/87/ES, tako da se 
emisijski kuponi v celoti prenesejo na 
področje uporabe te direktive in Direktive 
2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 28. januarja 2003 o trgovanju z 
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z dne 28. januarja 2003 o trgovanju z 
notranjimi informacijami in tržni 
manipulaciji (zloraba trga).

notranjimi informacijami in tržni 
manipulaciji (zloraba trga).

Or. en

Predlog spremembe 194
Sławomir Witold Nitras

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Komisija mora biti v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov. Delegirane 
akte je treba sprejeti zlasti glede posebnih 
podrobnosti v zvezi z opredelitvami, 
natančnih značilnosti zahtev po 
preglednosti trgovanja, podrobnih pogojev 
za opustitve preglednosti pred trgovanjem, 
ureditev za odloženo objavo po trgovanju, 
meril za uporabo obveznosti glede 
preglednosti pred trgovanjem za 
sistematične internalizatorje, posebnih 
določb v zvezi s stroški, povezanimi z 
razpoložljivostjo podatkov o trgu, meril za 
dodelitev ali zavrnitev dostopa med mesti 
trgovanja in centralnimi nasprotnimi 
strankami ter nadaljnje določitve pogojev, 
pod katerimi je lahko zaradi ogrožanja 
zaščite vlagateljev, pravilnega delovanja in 
celovitosti finančnih trgov ali stabilnosti 
celotnega finančnega sistema Unije ali 
njegovega dela upravičeno delovanje 
ESMA.

(38) Komisija mora biti v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov. Delegirane 
akte je treba sprejeti zlasti glede posebnih 
podrobnosti v zvezi z opredelitvami, 
natančnih značilnosti zahtev po 
preglednosti trgovanja, podrobnih pogojev 
za opustitve preglednosti pred trgovanjem, 
ureditev za odloženo objavo po trgovanju, 
meril za uporabo obveznosti glede 
preglednosti pred trgovanjem za 
sistematične internalizatorje, posebnih 
določb v zvezi s stroški, povezanimi z 
razpoložljivostjo podatkov o trgu, meril za 
dodelitev ali zavrnitev dostopa med mesti 
trgovanja in centralnimi nasprotnimi 
strankami ter nadaljnje določitve pogojev, 
pod katerimi je lahko zaradi ogrožanja 
zaščite vlagateljev, pravilnega delovanja in 
celovitosti finančnih trgov ali stabilnosti 
celotnega finančnega sistema Unije ali 
njegovega dela upravičeno delovanje 
ESMA. Za delegirane akte tehnične 
narave bi moralo biti potrebno predhodno 
posvetovanje z ESMA.

Or. pl

Predlog spremembe 195
Sari Essayah
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44a) Pomembno je, da Komisija v 
poročilih o regulativnem svežnju za 
finančne trge (ki poleg te uredbe vključuje 
direktivo o trgih finančnih instrumentov 
in razveljavitvi Direktive 2004/39/ES ter 
uredbo o trgovanju z notranjimi 
informacijami in tržni manipulaciji) dve 
leti po začetku izvajanja pregleda sveženj 
kot celoto, poleg tega pa lahko pripravi 
primerne predloge, vključno s predlogi, po 
katerih bi bilo treba vse ponudbe za nakup 
ali prodajo ter posle priglasiti v realnem 
času, in sicer ne pristojnim organom, 
ampak v sistem, ki bi ga določil ESMA in
prek katerega bi lahko pristojni organi 
pridobili vse informacije, ki jih 
potrebujejo – to bi bil lahko enoten sistem 
stalnih informacij ter centraliziran sistem 
sodelovanja, s katerim bi lahko odkrivali 
zlorabe, ki se dogajajo na različnih trgih 
in v različnih državah.

Or. fi

Predlog spremembe 196
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba se uporablja za investicijska 
podjetja, kreditne institucije, ki imajo 
dovoljenje v skladu z Direktivo [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov], 
če opravljajo eno ali več investicijskih 
storitev in/ali opravljajo investicijske posle, 
ter za organizirane trge.

2. Ta uredba se uporablja za investicijska 
podjetja, ki imajo dovoljenje v skladu z 
Direktivo [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], in kreditne institucije, ki 
imajo dovoljenje v skladu z Direktivo 
2006/48/ES, če opravljajo eno ali več 
investicijskih storitev in/ali opravljajo 
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investicijske posle, ter za organizirane trge.

Or. en

Obrazložitev

Kreditne institucije nimajo dovoljenja na podlagi MiFID2. Glej člen 1(2) MiFID2.

Predlog spremembe 197
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Naslov V te uredbe se uporablja tudi za 
vse finančne nasprotne stranke, kakor so 
opredeljene v členu [2(6)], in za vse 
nefinančne nasprotne stranke iz 
člena [5(1b)] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga).

3. Naslov V te uredbe se uporablja tudi za 
vse finančne nasprotne stranke, kakor so 
opredeljene v členu [2(6)], in za vse 
nefinančne nasprotne stranke iz 
člena [10(1b)] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga).

Or. en

Predlog spremembe 198
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Naslov VIII te uredbe se uporablja za 
podjetja tretjih držav, ki opravljajo 
investicijske storitve ali posle v državi 
članici drugače kakor prek podružnice v 
tej državi članici.

Or. en
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Obrazložitev

Določbe naslova VIII se uporabljajo samo za podjetja tretjih držav. To niso investicijska 
podjetja ali kreditne institucije, ki imajo dovoljenje na podlagi MiFID2.

Predlog spremembe 199
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Naslov VII te uredbe se uporablja tudi 
za vse finančne nasprotne stranke, kakor 
so opredeljene v členu 2 Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov].

Or. en

Obrazložitev

Za finančne institucije na podlagi MiFID/MiFIR ne bi smelo veljati splošno izvzetje in 
obstajati bi morale minimalne zahteve, ki bi veljale za vse. Uporaba naslova VII bi 
omogočala vsaj posredovanje organa ESMA pod določenimi pogoji.

Predlog spremembe 200
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Razkritje poslov po trgovanju iz 
členov 19 in 20 ter obveznost poročanja o 
poslih iz člena 23 ne veljata za posle, v 
katerih je nasprotna stranka centralna 
banka iz ESCB.

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko razkritje poslov, ki jih izvajajo centralne banke v okviru svojih ustreznih zakonsko 
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določenih ciljev in nalog, ne bi prispevalo k večji preglednosti trga, bi lahko razkritje 
informacij o takih poslih, v realnem času ali z zamikom, ogrozilo učinkovitost teh dejavnosti 
centralnih bank na področju monetarne politike ali deviznih poslov in s tem tudi njihovo 
uspešnost pri teh nalogah, ki sloni na pravočasnosti in zaupnosti.

Predlog spremembe 201
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice lahko iz uporabe 
členov 7, 9, 17 in 20 deloma ali v celoti 
izvzamejo finančne instrumente, 
denominirane v domači valuti, ki ni 
pomembna trgovalna valuta. Države 
članice obvestijo organ ESMA o 
nameravani uporabi tega izvzetja.

Or. en

Obrazložitev

Predlagane zahteve glede preglednosti in sistematične internalizacije lahko zelo negativno 
vplivajo na likvidnost malih trgov nelastniških vrednostnih papirjev, na katerih so instrumenti 
izraženi v valuti, ki ni pomembna trgovalna valuta, saj to lahko povzroči visoke stroške za 
vlade in druge izdajatelje. Po analogiji s členom 113(4)(c) Direktive 2009/11/ES je treba 
državam članicam omogočiti odobritev izvzetij iz členov 7, 9, 17 in 20, da bi zagotovile dobro 
delovanje novih/obstoječih trgov na območjih malih valut.

Predlog spremembe 202
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Določbe naslova VIII se uporabljajo 
samo za podjetja tretjih držav. To niso 
investicijska podjetja ali kreditne 
institucije z dovoljenjem na podlagi 
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Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov].

Or. en

Obrazložitev

Določbe naslova VIII se ne bi smele uporabljati, če ima podjetje tretje države dovoljenje.

Predlog spremembe 203
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Obveznost trgovanja na trgih, ki so 
priznani v skladu z direktivo o trgih 

finančnih instrumentov
1. Neprofesionalne in profesionalne 
stranke sklepajo posle s finančnimi 
instrumenti v običajnem tržnem obsegu:
(a) na organiziranih trgih;
(b) v MTF;
Če finančni instrument ni na voljo na 
organiziranih trgih ali v MFT, lahko 
profesionalne in neprofesionalne stranke 
sklepajo posle zunaj organiziranega trga 
ali MTF. Ta zahteva ne velja za primerne 
nasprotne stranke.
2. Brez poseganja v obveznosti iz člena 24, 
primerne nasprotne stranke sklepajo posle 
s finančnimi instrumenti:
(c) na organiziranih trgih;
(d) v MTF;
(e) v OTF;
(f) s sistematičnimi internalizatorji;
(g) na prostem trgu.
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Primerne nasprotne stranke lahko 
sklepajo posle na prostem trgu le v 
primeru, če so ti priložnostni in neredni in 
se izvajajo z nasprotnimi strankami, ki so 
trgovci na debelo, ter so del poslovnega 
odnosa, za katerega so značilni posli nad 
standardnim tržnim obsegom, pri čemer 
se posli opravljajo izven sistemov, ki jih 
zadevna družba navadno uporablja za 
svoje poslovanje kot sistematični 
internalizator.

Or. en

Predlog spremembe 204
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „večstranski sistem“ pomeni sistem, 
ki povezuje ali omogoča povezovanje 
nakupnih in prodajnih interesov v zvezi s 
finančnimi instrumenti, pri čemer 
upravljavec ne prevzema kapitalskega 
tveganja, ne glede na dejansko število 
naročil, ki se izvršujejo v posledičnih 
poslih;

Or. en

Obrazložitev

The definition of ‘multilateral trading’ should clarify that the main characteristic of 
multilateral trading is the fact that the broker (or market operator) operating the platform is 
not taking on any risks - that is, it is not buying or selling on its own account. If the broker 
were to be taking on capital risks, it would be subject to Systematic Internalisation rules (or 
be considered as doing OTC, if it qualifies for the criteria), which are much more flexible 
than multilateral trading rules. The reference to ‘irrespective of the actual number of orders 
that are executed in the resulting transactions’ is also a necessary classification because in 
the past there has been uncertainty about whether a system that crosses two orders is 
multilateral (it should be clarified that it is).
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Predlog spremembe 205
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) „dvostranski sistem“ pomeni sistem, 
ki povezuje ali omogoča povezovanje 
nakupnih in prodajnih interesov v zvezi s 
finančnimi instrumenti, pri čemer 
upravljavec investicijskih podjetij 
prevzema kapitalsko tveganje;

Or. en

Obrazložitev

Zelo pomembno je, da se pojasni razlika med večstranskim in dvostranskim trgovanjem. Brez 
jasne razmejitve lahko platforme, ki so dejansko večstranske, trdijo, da so dvostranske (za 
katere veljajo milejše zahteve). Zato je treba v MiFIR poleg večstranskega opredeliti tudi 
„dvostransko trgovanje“. To je treba storiti tako, da bo glavna značilnost dvostranskega 
trgovanja dejstvo, da posrednik prevzema kapitalsko tveganje.

Predlog spremembe 206
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „sistematični internalizator“ pomeni 
investicijsko podjetje, ki organizirano, 
pogosto in sistematično posluje za svoj 
račun tako, da izvršuje naročila strank 
izven organiziranega trga, MTF ali OTF;

(3) „sistematični internalizator“ pomeni 
investicijsko podjetje, ki organizirano, 
pogosto in sistematično opravlja 
dvostransko trgovanje;

Or. en

Obrazložitev

It is essential to clarify the existing venue classification so as to close the existing loopholes 
that have allowed certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either 
as a SI or an MTF. Hence it introduces a clearer definition of Systematic Internalisation that 
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uses the new and explicit definition of bilateral trading. Hence, Systematic Internalisation is a 
kind of bilateral trading that is done an organised, frequent and systematic basis. The 
reference to own account dealing is deleted because this aspect is already included in the 
bilateral trading definition on which this is based.

Predlog spremembe 207
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „sistematični internalizator“ pomeni 
investicijsko podjetje, ki organizirano, 
pogosto in sistematično posluje za svoj 
račun tako, da izvršuje naročila strank 
izven organiziranega trga, MTF ali OTF;

(3) „sistematični internalizator“ pomeni 
investicijsko podjetje, ki organizirano, 
pogosto in sistematično opravlja 
dvostransko trgovanje;

Or. en

Predlog spremembe 208
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „sistematični internalizator“ pomeni 
investicijsko podjetje, ki organizirano, 
pogosto in sistematično posluje za svoj 
račun tako, da izvršuje naročila strank 
izven organiziranega trga, MTF ali OTF;

(3) „sistematični internalizator“ pomeni 
investicijsko podjetje, ki organizirano, 
redno in sistematično posluje za svoj račun 
tako, da izvršuje naročila strank izven 
organiziranega trga, MTF ali OTF;

Or. en

Predlog spremembe 209
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „sistematični internalizator“ pomeni 
investicijsko podjetje, ki organizirano, 
pogosto in sistematično posluje za svoj 
račun tako, da izvršuje naročila strank 
izven organiziranega trga, MTF ali OTF;

(3) „sistematični internalizator“ pomeni 
investicijsko podjetje, ki organizirano, 
pogosto in sistematično opravlja 
dvostransko trgovanje;

Or. en

Predlog spremembe 210
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „sistematični internalizator“ pomeni 
investicijsko podjetje, ki organizirano, 
pogosto in sistematično posluje za svoj 
račun tako, da izvršuje naročila strank 
izven organiziranega trga, MTF ali OTF;

(3) „sistematični internalizator“ pomeni 
investicijsko podjetje, ki organizirano, 
pogosto in sistematično posluje za svoj 
račun tako, da izvršuje naročila strank 
zunaj organiziranega trga, MTF ali OTF, 
njegove dejavnosti pa izpolnjujejo 
naslednja merila:
(a) dejavnost ima bistveno komercialno 
vlogo v podjetju in se opravlja v skladu s 
pravili in postopki, ki niso diskrecijski; 
organ ESMA opredeli kvalitativna in 
kvantitativna merila za oceno bistvenosti 
komercialne vloge; 
(b) dejavnost opravlja osebje ali 
avtomatiziran tehnični sistem, dodeljen za 
ta namen, ne glede nato, ali se to osebje 
ali sistem uporablja izključno za ta namen 
ali ne;
(c) dejavnost je redno ali neprekinjeno na 
razpolago strankam.

Or. en
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Predlog spremembe 211
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „organizirani trg“ pomeni večstranski 
sistem, ki ga upravlja in/ali vodi 
upravljavec trga in ki združuje ali omogoča 
združevanje več nakupnih in prodajnih 
interesov tretjih oseb v zvezi s finančnimi 
instrumenti – znotraj sistema in v skladu s 
pravili, ki niso diskrecijska – pri čemer se 
sklene pogodba v zvezi s finančnimi 
instrumenti, uvrščenimi v trgovanje v 
skladu z njegovimi pravili in/ali sistemi ter 
za katerega je pridobljeno dovoljenje in ki 
deluje redno in v skladu z določbami 
naslova III Direktive [nova direktiva o 
trgih finančnih instrumentov];

(5) „organizirani trg“ pomeni večstranski 
sistem, ki ga upravlja in/ali vodi 
upravljavec trga in ki združuje ali omogoča 
združevanje nakupnih in prodajnih 
interesov več tretjih oseb v zvezi s 
finančnimi instrumenti – znotraj sistema –,
pri čemer se sklene pogodba v zvezi s 
finančnimi instrumenti, uvrščenimi v
trgovanje v skladu z njegovimi pravili 
in/ali sistemi, ter za katerega je pridobljeno 
dovoljenje in ki deluje redno in v skladu z 
določbami naslova III Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov];

Or. en

Obrazložitev

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Predlog spremembe 212
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „organizirani trg“ pomeni večstranski 
sistem, ki ga upravlja in/ali vodi 
upravljavec trga in ki združuje ali omogoča 
združevanje več nakupnih in prodajnih 
interesov tretjih oseb v zvezi s finančnimi 
instrumenti – znotraj sistema in v skladu s 
pravili, ki niso diskrecijska – pri čemer se 
sklene pogodba v zvezi s finančnimi 
instrumenti, uvrščenimi v trgovanje v 
skladu z njegovimi pravili in/ali sistemi ter 
za katerega je pridobljeno dovoljenje in ki 
deluje redno in v skladu z določbami 
naslova III Direktive [nova direktiva o 
trgih finančnih instrumentov];

(5) „organizirani trg“ pomeni večstranski 
sistem, ki ga upravlja in/ali vodi 
upravljavec trga in ki združuje ali omogoča 
združevanje nakupnih in prodajnih 
interesov več tretjih oseb v zvezi s 
finančnimi instrumenti – znotraj sistema –,
pri čemer se sklene pogodba v zvezi s 
finančnimi instrumenti, uvrščenimi v 
trgovanje v skladu z njegovimi pravili 
in/ali sistemi, ter za katerega je pridobljeno 
dovoljenje in ki deluje redno in v skladu z 
določbami naslova III Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov];

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe iz opredelitve „organiziranih trgov“ črta zahtevo, da pravila „niso 
diskrecijska“,, da se odpravi vrzel, ki so jo izkoristili zasebni sistemi trgovanja (Broker 
Crossin Networks, BCN), da bi se izognili izvajanju pravila. Obveznost izvrševanja poslov, ki 
ni diskrecijsko, je treba izključiti iz opredelitve organiziranega trga ali MTF, da bi jasno 
ločili posel od ureditve, ki velja za ta posel.

Predlog spremembe 213
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „organizirani trg“ pomeni večstranski 
sistem, ki ga upravlja in/ali vodi 
upravljavec trga in ki združuje ali omogoča 
združevanje več nakupnih in prodajnih 
interesov tretjih oseb v zvezi s finančnimi 
instrumenti – znotraj sistema in v skladu s 
pravili, ki niso diskrecijska – pri čemer se 
sklene pogodba v zvezi s finančnimi 
instrumenti, uvrščenimi v trgovanje v 
skladu z njegovimi pravili in/ali sistemi ter 

(5) „organizirani trg“ pomeni večstranski 
sistem, ki ga upravlja in/ali vodi 
upravljavec trga in ki združuje ali omogoča 
združevanje nakupnih in prodajnih 
interesov več tretjih oseb v zvezi s 
finančnimi instrumenti – znotraj sistema –,
pri čemer se sklene pogodba v zvezi s 
finančnimi instrumenti, uvrščenimi v 
trgovanje v skladu z njegovimi pravili 
in/ali sistemi, ter za katerega je pridobljeno 
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za katerega je pridobljeno dovoljenje in ki 
deluje redno in v skladu z določbami 
naslova III Direktive [nova direktiva o 
trgih finančnih instrumentov];

dovoljenje in ki deluje redno in v skladu z 
določbami naslova III Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov];

Or. en

Obrazložitev

Pravična in urejena večstranska mesta trgovanja morajo izvrševati naročila udeležencev 
nediskrecijsko. Vendar pa mora biti to zahteva in ne le ena od značilnosti organiziranega 
trga.

Predlog spremembe 214
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „organizirani trg“ pomeni večstranski 
sistem, ki ga upravlja in/ali vodi 
upravljavec trga in ki združuje ali omogoča 
združevanje več nakupnih in prodajnih 
interesov tretjih oseb v zvezi s finančnimi 
instrumenti – znotraj sistema in v skladu s 
pravili, ki niso diskrecijska – pri čemer se 
sklene pogodba v zvezi s finančnimi 
instrumenti, uvrščenimi v trgovanje v 
skladu z njegovimi pravili in/ali sistemi ter 
za katerega je pridobljeno dovoljenje in ki 
deluje redno in v skladu z določbami 
naslova III Direktive [nova direktiva o 
trgih finančnih instrumentov];

(5) „organizirani trg“ pomeni večstranski 
sistem, ki povezuje najmanj štiri različne 
in neodvisne udeležence, pri čemer nihče 
od njih ne rokuje z več kot 30 % naročil 
ali poslov, ki jih upravlja in/ali vodi 
upravljavec trga in ki združuje ali omogoča
združevanje nakupnih in prodajnih 
interesov več tretjih oseb v zvezi s 
finančnimi instrumenti – znotraj sistema –,
pri čemer se sklene pogodba v zvezi s 
finančnimi instrumenti, uvrščenimi v 
trgovanje v skladu z njegovimi pravili 
in/ali sistemi, ter za katerega je pridobljeno 
dovoljenje in ki deluje redno in v skladu z 
določbami naslova III Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov];

Or. en

Predlog spremembe 215
Sirpa Pietikäinen
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5 a) „večstranski sistem“ je treba 
obravnavati kot sistem, ki povezuje 
nakupne in prodajne interese v zvezi s 
finančnimi instrumenti, pri čemer 
upravljavec ostane nevtralen ne glede na 
dejansko število naročil, ki se izvršujejo v 
posledičnih poslih;

Or. en

Obrazložitev

Dodana je opredelitev, da se pojasni razlika med večstranskim in dvostranskim trgovanjem.

Predlog spremembe 216
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) (2b) „dvostranski sistem“ je treba 
obravnavati kot sistem, ki povezuje ali 
omogoča povezovanje nakupnih in 
prodajnih interesov v zvezi s finančnimi 
instrumenti, pri čemer kapitalsko tveganje
prevzame upravljavec investicijskih 
podjetij;

Or. en

Obrazložitev

Dodana je opredelitev, da se pojasni razlika med večstranskim in dvostranskim trgovanjem.

Predlog spremembe 217
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „večstranski sistem trgovanja (MTF)“ 
pomeni večstranski sistem, ki ga upravlja 
investicijsko podjetje ali upravljavec trga 
ter združuje več nakupnih in prodajnih 
interesov tretjih oseb v zvezi s finančnimi 
instrumenti – znotraj sistema in v skladu s 
pravili, ki niso diskrecijska – pri čemer se 
sklene pogodba v skladu z določbami 
naslova II Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov];

(6) „večstranski sistem trgovanja (MTF)“ 
pomeni večstranski sistem, ki ga upravlja 
investicijsko podjetje ali upravljavec trga 
ter združuje nakupne in prodajne interese
več tretjih oseb v zvezi s finančnimi 
instrumenti – znotraj sistema –, pri čemer 
se sklene pogodba v skladu z določbami 
naslova II Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov];

Or. en

Obrazložitev

This wording is essential to closing the loopholes in the current MiFID that have allowed 
certain trading platforms operated by brokers not to be recognised either as a Systematic 
Internaliser or an MTF, as supported by the European Parliament in its December 2010 
Report on Dark Pools. One of the reasons why multilateral broker platforms have not been 
subjected to the MTF rules was the fact that they claimed their execution was based on 
discretionary rules. This was due to the legal wording of the definition of an MTF, which – in 
a circular logic – makes a reference to one of the obligations of being an MTF within the 
definition of an MTF, thus making it possible to avoid MTF rules altogether by not following 
one of the MTF rules. In the new legal package, it should be clear that non-discretionary 
execution of multilateral trades is mandatory for RMs or MTFs, and therefore any reference 
to this obligation should be removed from the RM and MTF definitions (while maintained in 
the sections on the obligations of RMs and MTFs).

Predlog spremembe 218
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „večstranski sistem trgovanja (MTF)“ 
pomeni večstranski sistem, ki ga upravlja 
investicijsko podjetje ali upravljavec trga 
ter združuje več nakupnih in prodajnih 
interesov tretjih oseb v zvezi s finančnimi 

(6) „večstranski sistem trgovanja (MTF)“ 
pomeni večstranski sistem, ki ga upravlja 
investicijsko podjetje ali upravljavec trga 
ter združuje nakupne in prodajne interese
več tretjih oseb v zvezi s finančnimi 
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instrumenti – znotraj sistema in v skladu s 
pravili, ki niso diskrecijska – pri čemer se 
sklene pogodba v skladu z določbami 
naslova II Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov];

instrumenti – znotraj sistema –, pri čemer 
se sklene pogodba v skladu z določbami 
naslova II Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov];

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe iz opredelitve „organiziranih trgov“ črta zahtevo, da pravila „niso 
diskrecijska“,, da se odpravi vrzel, ki so jo izkoristili zasebni sistemi trgovanja (Broker 
Crossin Networks, BCN), da bi se izognili izvajanju pravila. Obveznost izvrševanja poslov, ki 
ni diskrecijsko, je treba izključiti iz opredelitve organiziranega trga ali MTF, da bi jasno 
ločili posel od ureditve, ki velja za ta posel.

Predlog spremembe 219
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „večstranski sistem trgovanja (MTF)“ 
pomeni večstranski sistem, ki ga upravlja 
investicijsko podjetje ali upravljavec trga 
ter združuje več nakupnih in prodajnih 
interesov tretjih oseb v zvezi s finančnimi 
instrumenti – znotraj sistema in v skladu s 
pravili, ki niso diskrecijska – pri čemer se 
sklene pogodba v skladu z določbami 
naslova II Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov];

(6) „večstranski sistem trgovanja (MTF)“ 
pomeni večstranski sistem, ki ga upravlja 
investicijsko podjetje ali upravljavec trga 
ter združuje nakupne in prodajne interese
več tretjih oseb v zvezi s finančnimi 
instrumenti – znotraj sistema –, pri čemer 
se sklene pogodba v skladu z določbami 
naslova II Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov];

Or. en

Obrazložitev

Pravična in urejena večstranska mesta trgovanja morajo izvrševati naročila udeležencev 
nediskrecijsko. Vendar pa mora biti to zahteva in ne le ena od značilnosti MTF.

Predlog spremembe 220
Pascal Canfin
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „večstranski sistem trgovanja (MTF)“ 
pomeni večstranski sistem, ki ga upravlja 
investicijsko podjetje ali upravljavec trga 
ter združuje več nakupnih in prodajnih 
interesov tretjih oseb v zvezi s finančnimi 
instrumenti – znotraj sistema in v skladu s 
pravili, ki niso diskrecijska – pri čemer se 
sklene pogodba v skladu z določbami 
naslova II Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov];

(6) „večstranski sistem trgovanja (MTF)“ 
pomeni večstranski sistem, ki povezuje 
najmanj štiri različne in neodvisne 
udeležence, pri čemer nihče od njih ne 
rokuje z več kot 30 % naročil ali poslov, ki 
jih ga upravlja investicijsko podjetje ali 
upravljavec trga ter združuje nakupne in
prodajne interese več tretjih oseb v zvezi s 
finančnimi instrumenti – znotraj sistema in 
v skladu s pravili, ki niso diskrecijska – pri 
čemer se sklene pogodba v skladu z 
določbami naslova II Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov];

Or. en

Predlog spremembe 221
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) „trgovanje na prostem trgu (OTC)“ 
pomeni vsako dvostransko trgovanje, ki 
ga v celoti izvaja posrednik zunaj 
platforme občasno, priložnostno in 
neredno s primernimi nasprotnimi 
strankami za svoj račun in vedno v obsegu 
nad standardnim tržnim obsegom;

Or. en

Obrazložitev

In light of the implementation problems encountered since 2007 related to the OTC definition, 
it is necessary to include in this new and improved definition both positive elements (i.e. what 
characteristics, cumulatively, a trade must have to be considered OTC) and negative elements 
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(i.e. what characteristics do not allow a trade to be exempted from the OTC definition). For 
example, it is necessary to clarify that a broker will not be able to avoid the obligations of 
both MTFs and SIs by setting up its platform in a way that combines both multilateral and 
bilateral trading (i.e. client order flow mixed with broker’s own trading book). Moreover, the 
very existence of a platform should suffice to clarify that the trading in this way cannot be 
considered as ‘ad hoc’.

Predlog spremembe 222
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6 a) „trgovanje na prostem trgu (OTC)“ 
pomeni vsako dvostransko trgovanje, ki 
ga izvaja posrednik občasno, priložnostno 
in neredno s primernimi nasprotnimi 
strankami za svoj račun in vedno v obsegu 
nad standardnim tržnim obsegom. Vsako 
trgovanje, ki združuje večstransko in 
dvostransko trgovanje, se ne more šteti kot 
trgovanje na prostem trgu, ampak ga je 
treba razdeliti na večstranski in 
dvostranski del ter obveznosti, ki veljajo za 
enega in drugega;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo MiFID II bi moralo vsebovati jasno opredelitev prostega trga (OTC) v glavnem 
zakonodajnem delu (člen 2 MiFIR) in ne v uvodni izjavi, da se zagotovi popolna skladnost. 
Prosti trg je treba natančno opredeliti, saj je izjema od pravil, ki zagotavljajo varnost in 
celovitost finančnih trgov. V nasprotju z večstranskim trgovanjem (tj. križanje naročil), je 
prosti trg dvostransko trgovanje. Gre za izjemo od sistematične internalizacije.

Predlog spremembe 223
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6 a) „na prostem trgu (OTC)“ pomeni 
dvostransko izvrševanje naročil strank, 
razen v vlogi sistematičnega 
internalizorja, pri čemer podjetje 
priložnostno in neredno posluje z 
nasprotnimi strankami, ki so trgovci na 
debelo, in sicer za svoj račun ter v obsegu 
nad standardnim tržnim obsegom;

Or. en

Obrazložitev

Za namene zaščite vlagateljev mora biti v uredbi jasno opredeljeno trgovanje na prostem 
trgu. To bo zagotovilo, da bodo posli na prostem trgu zajemali le posle, ki jih ni mogoče 
izvrševati na drugih mestih trgovanja, zlasti zaradi vpliva na trg.

Predlog spremembe 224
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „organiziran trgovalni sistem (OTF)“ 
pomeni kateri koli sistem ali instrument, 
ki ni organizirani trg ali MTF, ki ga 
upravlja investicijsko podjetje ali 
upravljavec trga ter v katerem lahko 
medsebojno vpliva več nakupnih in 
prodajnih interesov tretjih oseb v zvezi s 
finančnimi instrumenti, pri čemer se 
sklene pogodba v skladu z določbami 
naslova II Direktive [nova direktiva o 
trgih finančnih instrumentov];

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se črtanje organiziranih trgovalnih sistemov (OTF), saj bi lahko ogrozili 
oblikovanje cen, učinkovitost in pravičnost. Organizirani trgovalni sistemi (OTF) bi dejansko 
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lahko zagotovili diskrecijsko izvrševanje poslov, ki bi ogrozilo preglednost trgov in kakovost 
ureditve. Vključitev še ene kategorije mest trgovanja bi dodatno razdrobila že razdrobljene 
evropske trge. Predlog bi ogrozil tudi oblikovanje cen in pošteno konkurenco med trgovalnimi 
platformami.

Predlog spremembe 225
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „organiziran trgovalni sistem (OTF)“ 
pomeni kateri koli sistem ali instrument, 
ki ni organizirani trg ali MTF, ki ga 
upravlja investicijsko podjetje ali 
upravljavec trga ter v katerem lahko 
medsebojno vpliva več nakupnih in 
prodajnih interesov tretjih oseb v zvezi s 
finančnimi instrumenti, pri čemer se 
sklene pogodba v skladu z določbami 
naslova II Direktive [nova direktiva o 
trgih finančnih instrumentov];

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glavni dejavnik, ki ločuje predlagano novo kategorijo OTF od obstoječih MTF, je diskrecija 
pri izvrševanju naročil strank, ki lahko povzroči zlasti zlorabe v škodo neobveščenih 
vlagateljev. Poleg tega bi kategorija OTF dodatno razdrobila trge, kar ni zaželeno.

Predlog spremembe 226
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „organiziran trgovalni sistem (OTF)“ 
pomeni kateri koli sistem ali instrument, ki 
ni organizirani trg ali MTF, ki ga upravlja 
investicijsko podjetje ali upravljavec trga 

(7) „organiziran trgovalni sistem (OTF)“ 
pomeni kateri koli sistem ali instrument, ki 
ni organizirani trg ali MTF ali centralna 
nasprotna stranka, ki ga upravlja 
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ter v katerem lahko medsebojno vpliva več 
nakupnih in prodajnih interesov tretjih 
oseb v zvezi s finančnimi instrumenti, pri 
čemer se sklene pogodba v skladu z 
določbami naslova II Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov];

investicijsko podjetje ali upravljavec trga 
ter v katerem lahko medsebojno vplivajo 
nakupni in prodajni interesi več tretjih 
oseb v zvezi s finančnimi instrumenti, pri 
čemer se sklene pogodba v skladu z 
določbami naslova II Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov];

Or. en

Obrazložitev

Dodano za pojasnitev, da ne bi bile nehote zajete centralne nasprotne stranke.

Predlog spremembe 227
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „organiziran trgovalni sistem (OTF)“ 
pomeni kateri koli sistem ali instrument, ki 
ni organizirani trg ali MTF, ki ga upravlja 
investicijsko podjetje ali upravljavec trga 
ter v katerem lahko medsebojno vpliva več 
nakupnih in prodajnih interesov tretjih 
oseb v zvezi s finančnimi instrumenti, pri 
čemer se sklene pogodba v skladu z 
določbami naslova II Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov];

(7) „organiziran trgovalni sistem (OTF)“ 
pomeni kateri koli sistem ali instrument, ki 
ni organizirani trg ali MTF, ki ga upravlja 
investicijsko podjetje ali upravljavec trga 
ter v katerem lahko medsebojno vplivajo 
nakupni in prodajni interesi več
nasprotnih strank, ki so trgovci na debelo,
v zvezi z manj likvidnimi finančnimi 
instrumenti, ki niso uvrščeni na MTF ali 
organizirani trg, pri čemer se sklene 
pogodba v skladu z določbami naslova II 
Direktive [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov];

Or. en

Predlog spremembe 228
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „organiziran trgovalni sistem (OTF)“ 
pomeni kateri koli sistem ali instrument, ki 
ni organizirani trg ali MTF, ki ga upravlja 
investicijsko podjetje ali upravljavec trga 
ter v katerem lahko medsebojno vpliva več 
nakupnih in prodajnih interesov tretjih 
oseb v zvezi s finančnimi instrumenti, pri 
čemer se sklene pogodba v skladu z 
določbami naslova II Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov];

(7) „organiziran trgovalni sistem (OTF)“ 
pomeni kateri koli sistem ali instrument z 
več trgovci, ki ne sodijo v isto skupino in
ki ni organizirani trg ali MTF, ki ga 
upravlja investicijsko podjetje ali 
upravljavec trga ter v katerem lahko 
medsebojno vplivajo nakupni in prodajni 
interesi več tretjih oseb v zvezi s 
finančnimi instrumenti, pri čemer se sklene 
pogodba v skladu z določbami naslova II 
Direktive [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov];

Or. en

Predlog spremembe 229
Jürgen Klute

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) „trgovanje na prostem trgu (OTC)“ 
pomeni priložnostno in neredno 
trgovanje, ki se izvaja z nasprotnimi 
strankami, ki so trgovci na debelo, in je 
del poslovnega odnosa, za katerega so 
značilni posli nad standardnim tržnim 
obsegom;

Or. en

Predlog spremembe 230
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) „trgovanje na prostem trgu (OTC)“ 
pomeni posle, ki se izvajajo zunaj 
organiziranega trga, MTF, OTF ali 
sistematičnega internalizatorja ter so 
priložnostni in neredni, izvajajo pa se z 
nasprotnimi strankami, ki so trgovci na 
debelo, prav tako pa so del poslovnega 
odnosa, za katerega so značilni posli nad 
standardnim tržnim obsegom, pri čemer 
se posli opravljajo zunaj sistemov, ki jih 
zadevno podjetje navadno uporablja za 
svoje poslovanje v vlogi sistematičnega 
internalizatorja;

Or. en

Predlog spremembe 231
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „finančni instrument“ pomeni 
instrumente, ki so opredeljeni v oddelku C 
Priloge I k Direktivi [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov];

(8) „finančni instrument“ pomeni 
instrumente, ki so opredeljeni v oddelku C 
Priloge I k Direktivi [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov] in v oddelku CA 
Priloge I k Direktivi [nova direktiva o 
trgih finančnih instrumentov], izključno 
za namene te direktive, Uredbe (EU) št. 
.../... [uredba o trgih finančnih 
instrumentov] in Uredbe (EU) št. .../...
[uredba o zlorabi trga] ter Direktive (EU) 
št. .../... [direktiva o zlorabi trga];

Or. en

Predlog spremembe 232
Sari Essayah
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „finančni instrument“ pomeni 
instrumente, ki so opredeljeni v oddelku C 
Priloge I k Direktivi [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov];

(8) „finančni instrument“ pomeni 
instrumente, ki so opredeljeni v oddelku C 
Priloge I k Direktivi [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov], razen 
instrumentov, ki so zavarovalne pogodbe v 
zvezi z vrstami dejavnosti, določenimi v 
Prilogi I Direktive 2009/138/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti 
zavarovanja in pozavarovanja 
(Solventnost II), če so sklenjene z 
zavarovalnico, pozavarovalnico ter 
zavarovalnico ali pozavarovalnico iz tretje 
države;

Or. en

Predlog spremembe 233
Jean-Paul Gauzčs

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) „trgovanje na prostem trgu“ ali 
trgovanje „OTC“ z lastniškimi 
instrumenti in instrumenti, podobnimi 
lastniškim instrumentom, pomeni 
trgovanje, ki izpolnjuje vsa naslednja 
merila:
− izvaja se pred trgovanjem na 
dvostranski ravni; in
− izvaja se med primernimi nasprotnimi 
strankami; in
− izvaja se nesistematično, priložnostno, 
neredno in redko ter brez uporabe 
avtomatizirane tehnologije; in
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− zanj so značilni obsežni posli ali posli, 
ki sodijo v niz kategorij OTC, ki jih je 
opredelil organ ESMA;

Or. en

Predlog spremembe 234
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8 a) „nasprotne stranke, ki so trgovci na 
debelo“ so primerne nasprotne stranke, za 
katere so značilni redni posli nad 
standardnim tržnim obsegom, in sicer s 
celotnim naborom zapletenih produktov, 
skupna sredstva teh strank pa presegajo 
1 milijardo EUR;

Or. en

Predlog spremembe 235
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) „investicijski skladi, ki kotirajo na 
borzi“ pomenijo enote v odprtih 
kolektivnih investicijskih shemah, s 
katerimi se lahko prosto trguje na 
kapitalskih trgih in pri katerih se 
večinoma upošteva uspešnost indeksa;

(11) „investicijski sklad, ki kotira na 
borzi“ pomeni sklad, pri katerem se vsaj z 
eno njegovo enoto ali razredom deležev 
stalno trguje na pobudo ali s predhodnim 
soglasjem družbe za upravljanje ali 
investicijskega podjetja KNPVP ali, če je 
ustrezno, upravitelja enakovrednega 
investicijskega sklada, in sicer na vsaj 
enem organiziranem trgu ali v MTF ali 
OTF in z vsaj enim vzdrževalcem trga, ki 
sprejme ukrepe za zagotovitev, da se 
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vrednost njegovih enot ali deležev ne 
razlikuje bistveno od neto vrednosti 
njegovega premoženja;

Or. en

Predlog spremembe 236
Thomas Mann

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) „investicijski skladi, ki kotirajo na 
borzi“ pomenijo enote v odprtih 
kolektivnih investicijskih shemah, s 
katerimi se lahko prosto trguje na 
kapitalskih trgih in pri katerih se
večinoma upošteva uspešnost indeksa;

(11) „investicijski skladi, ki kotirajo na 
borzi“ pomenijo enote v odprtih 
kolektivnih investicijskih shemah, s 
katerimi se aktivno trguje na vsaj enem 
evropskem organiziranem trgu z najmanj 
enim vzdrževalcem trga in ki večinoma 
odražajo gibanje indeksa;

Or. en

Obrazložitev

Extension of the pre- and post-trade transparency regime should affect only true exchange-
traded funds (ETFs). However, the proposed definition of ETFs is extremely wide and 
unspecific. The characteristic of being “freely negotiable on capital markets” could be 
potentially interpreted as applying to any fund units issued as bearer instruments and thus 
being freely negotiable between any parties. Moreover, as the term “capital markets” 
remains undefined, it is not at all clear which venues would be relevant for qualification as 
ETF. Only funds admitted to trading on regulated markets with at least one market maker 
should be considered exchange-traded for the purpose of MiFIR.

Predlog spremembe 237
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) „ponudnik stalnih informacij (CTP)“ (19) „ponudnik stalnih informacij (CTP)“ 
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pomeni osebo, ki je v skladu z določbami 
iz Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov] pooblaščena za 
zagotavljanje storitve zbiranja poročil o 
trgovanju za finančne instrumente iz 
členov [5, 6, 11 in 12] te uredbe iz 
organiziranih trgov, MTF, OTF in APA ter 
njihovo združevanje v stalni elektronski 
tok podatkov v živo, ki v realnem času 
zagotavlja podatke o ceni in količini 
podatkov za posamezen finančni 
instrument;

pomeni osebo, ki je v skladu z določbami 
iz Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov] pooblaščena za 
zagotavljanje storitve zbiranja poročil o 
trgovanju za finančne instrumente iz 
členov [5, 6, 11 in 12] te uredbe iz 
organiziranih trgov, MTF in APA ter 
njihovo združevanje v stalni elektronski 
tok podatkov v živo, ki v realnem času 
zagotavlja podatke o ceni in količini za 
posamezen finančni instrument;

Or. en

Predlog spremembe 238
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) „uprava“ pomeni vodstveni organ 
izvajalca storitev sporočanja podatkov, ki 
opravlja nadzorne in vodstvene funkcije, 
ima končna pooblastila za odločanje in je 
pristojen za določanje strategije, ciljev in 
splošnih usmeritev subjekta. Uprava je 
sestavljena iz oseb, ki dejansko vodijo 
posle subjekta;

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

Or. en

Obrazložitev

V skladu z opredelitvijo v direktivi o trgih finančnih instrumentov.

Predlog spremembe 239
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) „merilo uspešnosti“ pomeni kateri 
koli trgovinski indeks ali objavljeni znesek, 
izračunan z uporabo enačbe za vrednost 
enega ali več osnovnih sredstev ali cen, 
glede na katero se določi plačljivi znesek 
na podlagi finančnega instrumenta;

(24) „referenčni indeks“ pomeni kateri 
koli tržni ali široko uporabljani trgovinski 
indeks ali objavljeno število, izračunan z 
uporabo enačbe za vrednost enega ali več 
osnovnih sredstev ali cen, glede na 
katerega se določi plačljivi znesek na 
podlagi finančnega instrumenta, ki deluje 
kot standardno merilo uspešnosti 
ustreznih sredstev ali kategorije ali 
skupine sredstev;

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Komisije ne opredeljuje dovolj natančno vrst indeksov, za katere je treba izdati 
neizključna dovoljenja; ne bi bilo ustrezno, da bi bili zajeti vsi indeksi, ampak samo tisti, s 
katerimi je mogoče trgovati ali ki se veliko uporabljajo in tako opravljajo vlogo standarda, ki 
zagotavlja splošno sprejeto merilo uspešnosti zadevnega trga ali skupine instrumentov, ki jih 
indeks predstavlja ali sestavlja. Ta spremenjena opredelitev je namenjena pojasnitvi.

Predlog spremembe 240
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) „mesto trgovanja“ pomeni kateri koli 
organizirani trg, MTF ali OTF;

(25) „mesto trgovanja“ pomeni kateri koli 
organizirani trg, MTF ali sistematični 
internalizator;

Or. en

Obrazložitev

Veljavna direktiva o trgih finančnih instrumentov ustrezno opredeljuje sistematičnega 
internalizatorja kot mesto trgovanja, trgovanje na prostem trgu pa kot izjemo (v prejšnji 
uvodni izjavi 53). Novo besedilo v predlagani opredelitvi mest trgovanja ustvarja nejasnost, 



AM\901839SL.doc 117/171 PE489.472v01-00

SL

saj izključuje platforme sistematičnih internalizatorjev iz opredelitve mest trgovanja in jih 
opredeljuje kot podkategorijo trgovanja na prostem trgu. Besedilo obravnava ta vzrok za 
nejasnost.

Predlog spremembe 241
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) „mesto trgovanja“ pomeni kateri koli 
organizirani trg, MTF ali OTF;

(25) „mesto trgovanja“ pomeni kateri koli 
organizirani trg, MTF ali sistematični 
internalizator;

Or. en

Obrazložitev

Sistematične internalizatorje je treba obravnavati kot mesta trgovanja, saj zanje veljajo 
pravila trga. V MiFID I so sistematični internalizatorji opredeljeni kot mesta trgovanja, 
obstoječi predlogi pa jih obravnavajo kot podkategorijo trgovanja na prostem trgu, kar 
zmanjšuje strogost pravil v zvezi z zaščito vlagateljev. Trgovanje na prostem trgu je treba 
črtati v skladu s funkcionalnim pristopom k MiFID/MiFIR, ki ga je predlagal Evropski 
parlament.

Predlog spremembe 242
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) „mesto trgovanja“ pomeni kateri koli 
organizirani trg, MTF ali OTF;

(25) „mesto trgovanja“ pomeni kateri koli 
organizirani trg, MTF ali sistematični 
internalizator;

Or. en

Obrazložitev

Sistematične internalizatorje je treba obravnavati kot pravo mesto trgovanja, kot so 
opredeljeni v direktivi o trgih finančnih instrumentov.
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Predlog spremembe 243
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) „večstranski sistem“ pomeni sistem 
trgovanja, ki združuje nakupne in 
prodajne interese v zvezi s finančnimi 
instrumenti, pri čemer upravljavec ne 
prevzema kapitalnega tveganja in ostane 
nevtralen ne glede na dejansko število 
naročil, ki se izvršujejo v posledičnih 
poslih;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s funkcionalnim pristopom direktive o trgih finančnih instrumentov (tj. enak posel, 
enaka pravila) je treba vključiti opredelitev izraza „večstransko“. Brez jasne razmejitve lahko 
platforme, ki so dejansko večstranske, trdijo, da so dvostranske, tako da zanje veljajo milejše 
zahteve.

Predlog spremembe 244
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25b) „dvostranski sistem“ pomeni sistem, 
ki združuje nakupne in prodajne interese 
v zvezi s finančnimi instrumenti, pri 
čemer upravljavec investicijskih podjetij 
posluje za svoj račun;

Or. en
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Obrazložitev

V skladu s funkcionalnim pristopom direktive o trgih finančnih instrumentov (tj. enak posel, 
enaka pravila) je treba vključiti opredelitev izraza „večstransko“. Brez jasne razmejitve lahko 
platforme, ki so dejansko večstranske, trdijo, da so dvostranske, tako da zanje veljajo milejše 
zahteve.

Predlog spremembe 245
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) „centralna nasprotna stranka“ pomeni 
centralno nasprotno stranko, kakor je 
opredeljena v členu 2(1) Uredbe [ ] (uredba 
o infrastrukturi evropskega trga);

(26) „centralna nasprotna stranka“ (CCP) 
pomeni centralno nasprotno stranko, kakor 
je opredeljena v členu 2(1) Uredbe [ ] 
(uredba o infrastrukturi evropskega trga);

Or. en

Obrazložitev

Ker se v celotnem besedilu uporablja kratica „CCP“, je ta predlog spremembe dodan za 
razjasnitev. (Ne zadeva slovenske jezikovne različice, ker se v slovenskem besedilu uporablja 
razvezana oblika „centralna nasprotna stranka“, op.p.)

Predlog spremembe 246
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) „centralna nasprotna stranka“ pomeni 
centralno nasprotno stranko, kakor je 
opredeljena v členu 2(1) Uredbe [ ] 
(uredba o infrastrukturi evropskega trga);

(26) „centralna nasprotna stranka“ pomeni 
centralno nasprotno stranko, kakor je 
opredeljena v točki 1 člena 2 Uredbe [ ] 
(uredba o infrastrukturi evropskega trga);

Or. en
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Predlog spremembe 247
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) „dogovor o interoperabilnosti“ 
pomeni dogovor o interoperabilnosti v 
smislu točke (12) člena 2 Uredbe (EU) 
št. …/... [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga];

Or. en

Predlog spremembe 248
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) „podjetje tretje države“ pomeni 
investicijsko podjetje ali kreditno 
institucijo s sedežem zunaj Unije, če 
zagotavlja ali opravlja eno ali več 
investicijskih storitev ali investicijskih 
poslov v Uniji, za katere se uporablja 
Direktiva [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov]. Vendar se za 
namen izvzetij iz členov 2 in 3 Direktive 
[nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov] v zvezi s podjetjem tretje 
države upoštevajo le investicijske storitve 
ali posli, ki se zagotavljajo ali opravljajo v 
Uniji;

Or. en

Obrazložitev

Niti MiFID2 niti MiFIR ne vsebuje opredelitve „podjetja tretje države“. Opredelitev ne sme 
zajemati podjetij, katerih posli so izvzeti. Vendar je treba pri izvzetjih upoštevati le storitve, ki 
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se opravljajo v EU. Za podjetje tretje države se ne bi smelo zahtevati dovoljenje v EU, če v 
EU opravlja investicijske storitve le za družbe v skupini (v skladu s členom 2(1)(b) MiFID2), 
tudi če investicijske storitve poleg tega zagotavlja tudi nepovezanim strankam zunaj EU.

Predlog spremembe 249
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) „sestavljeni posel“ pomeni posel, ki 
ga opravi ponudnik storitev za 
zmanjševanje tveganja po trgovanju, pri 
čemer velja:
(a) posel je cikličen in večstranski (razen 
ponudnika storitve) ter ga morajo sprejeti 
vsi udeleženci, ali pa se ne izvede;
(b) posel je zasnovan tako, da je za vse 
udeležence nevtralen glede na tržno 
tveganje znotraj njihovih dovoljenih 
odstopanj; in
(c) posel je izračunan tako, da zmanjšuje 
sekundarna tveganja, ki izhajajo iz 
obstoječih poslov z izvedenimi finančnimi 
instrumenti OTC, kot so kreditno tveganje 
nasprotne stranke, operativno tveganje 
in/ali osnovno tveganje. 
ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, v katerih dodatno 
opredeli značilnosti sestavljenega posla in 
obseg, v katerem je treba člene 7, 9, 23 in 
24(1) uporabljati za njegove sestavne 
posle.
ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji 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.
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Or. en

Obrazložitev

Storitve sestavljenih poslov, kot sta združevanje poslov pri večstranskem trgovanju in 
upravljanje osnovnega tveganja obstoječih portfeljev izvedenih finančnih instrumentov OTC, 
se same po sebi razlikujejo od tradicionalnih dejavnosti trgovanja. Nekatere zahteve v skladu 
z MiFIR in MiFID II niso ustrezno prilagojene sestavljenim poslom, pomembno pa je, da se v 
okviru MiFIR in MIFID lahko izvajajo storitve za zmanjševanje tveganja po trgovanju na 
osnovi sestavljenih poslov. Sestavljeni posli so v skladu s cilji politike G-20 v zvezi s trgom 
izvedenih finančnih instrumentov OTC.

Predlog spremembe 250
Sharon Bowles

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) „primarna izdaja“ pomeni posel z 
instrumenti s prilagojenimi bistvenimi 
pogoji, določenimi glede na posebne 
zahteve finančnih ali nefinančnih 
nasprotnih strank, ki bi bile v skladu s 
Prilogo II in členom 30 Direktive .../.../EU 
[nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov] opredeljene kot primerne 
nasprotne stranke ali profesionalne 
stranke.

Or. en

Obrazložitev

Posli, ki vključujejo primarno izdajo instrumenta, so v skladu s predlaganim novim 
členom 13a izvzeti iz obveznosti, da se sklepajo prek sistematičnega internalizatorja, če jih ni 
mogoče skleniti na organiziranemu trgu ali v MTF ali OTF. Vendar ta izraz še ni opredeljen.

Predlog spremembe 251
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 29 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29 a) „dobroverni posli zavarovanja pred 
tveganji“ pomeni posle, kot so opredeljeni 
v skladu z Direktivo [nova direktiva o 
trgih finančnih instrumentov].

Or. en

Predlog spremembe 252
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29 b) „pretirane špekulacije“ pomeni 
dejavnosti trgovanja, kot so opredeljene v 
skladu z Direktivo [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov].

Or. en

Predlog spremembe 253
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členom 41 sprejme ukrepe, ki 
določajo nekatere tehnične elemente 
opredelitev iz odstavka 1 za njihovo 
prilagoditev razvoju trga.

3. ESMA lahko pripravi osnutke 
regulativnih tehničnih standardov, da 
določi nekatere tehnične elemente 
opredelitev iz odstavka 1 za njihovo 
prilagoditev tržnim gibanjem.

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

Or. en

Obrazložitev

Možnost določiti tehnične elemente opredelitev v skladu z MiFID je dejansko pristojnost za 
spremembo področja uporabe direktive. Če je ta pristojnost zgolj tehnična in namenjena 
prilagoditvi opredelitev tržnim gibanjem, je za to bolj usposobljen organ ESMA.

Predlog spremembe 254
Sławomir Witold Nitras

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členom 41 sprejme ukrepe, ki 
določajo nekatere tehnične elemente 
opredelitev iz odstavka 1 za njihovo 
prilagoditev razvoju trga.

3. Komisija lahko po posvetovanju z 
ESMA z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, ki določajo 
nekatere tehnične elemente opredelitev iz 
odstavka 1 za njihovo prilagoditev razvoju 
trga.

Or. pl

Predlog spremembe 255
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Naslov 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preglednost za mesta trgovanja Preglednost za mesta trgovanja z 
večstranskimi sistemi

Or. en
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Predlog spremembe 256
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, objavijo trenutne 
ponudbene nakupne in prodajne cene ter 
globino trgovskih interesov pri teh cenah, 
ki se oglašujejo prek njihovih sistemov za 
delnice, potrdila o lastništvu, investicijske 
sklade, ki kotirajo na borzi, certifikate ali 
druge podobne finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF. Ta zahteva se uporablja 
tudi za navedbe interesov, na podlagi 
katerih je mogoče ukrepati. Organizirani 
trgi ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, 
zagotavljajo, da so te informacije v času 
običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti.

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF, objavijo trenutne ponudbene 
nakupne in prodajne cene ter globino 
trgovskih interesov pri teh cenah, ki se 
oglašujejo prek njihovih sistemov za 
delnice, potrdila o lastništvu, investicijske 
sklade, ki kotirajo na borzi, certifikate ali 
druge podobne finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF. Ta zahteva se uporablja tudi za 
navedbe interesov, na podlagi katerih je 
mogoče ukrepati. Organizirani trgi ter 
investicijska podjetja in upravljavci trga, ki 
upravljajo MTF, zagotavljajo, da so te 
informacije v času običajnih ur trgovanja 
stalno na voljo javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 257
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, objavijo trenutne ponudbene 
nakupne in prodajne cene ter globino 
trgovskih interesov pri teh cenah, ki se 
oglašujejo prek njihovih sistemov za 
delnice, potrdila o lastništvu, investicijske 
sklade, ki kotirajo na borzi, certifikate ali 
druge podobne finančne instrumente, 

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, objavijo trenutne ponudbene 
nakupne in prodajne cene ter globino 
trgovskih interesov pri teh cenah, ki se 
oglašujejo prek njihovih sistemov za 
delnice, potrdila o lastništvu, investicijske 
sklade, ki kotirajo na borzi, certifikate ali 
druge podobne finančne instrumente, 
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uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF. Ta zahteva se uporablja 
tudi za navedbe interesov, na podlagi 
katerih je mogoče ukrepati. Organizirani 
trgi ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, 
zagotavljajo, da so te informacije v času
običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti.

uvrščene v trgovanje na organiziranem 
trgu ali s katerimi se trguje v MTF ali 
OTF. Ta zahteva se uporablja tudi za 
navedbe interesov, na podlagi katerih je 
mogoče ukrepati. Organizirani trgi ter 
investicijska podjetja in upravljavci trga, ki 
upravljajo MTF ali OTF, zagotavljajo, da 
so te informacije v času običajnih ur 
trgovanja stalno na voljo javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 258
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, objavijo trenutne ponudbene 
nakupne in prodajne cene ter globino 
trgovskih interesov pri teh cenah, ki se
oglašujejo prek njihovih sistemov za 
delnice, potrdila o lastništvu, investicijske 
sklade, ki kotirajo na borzi, certifikate ali 
druge podobne finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF. Ta zahteva se uporablja 
tudi za navedbe interesov, na podlagi 
katerih je mogoče ukrepati. Organizirani 
trgi ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, 
zagotavljajo, da so te informacije v času 
običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti.

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, objavijo trenutne ponudbene 
nakupne in prodajne cene ter globino 
trgovskih interesov pri teh cenah, ki se
lahko izvršijo prek njihovih sistemov za 
delnice, potrdila o lastništvu, investicijske 
sklade, ki kotirajo na borzi, certifikate ali 
druge podobne finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF. Ta zahteva se uporablja 
tudi za navedbe interesov, na podlagi 
katerih je mogoče ukrepati. Organizirani 
trgi ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, 
zagotavljajo, da so te informacije v času 
običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 259
Sylvie Goulard
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, investicijskim podjetjem, ki 
so v skladu s členom 13 obvezana 
objavljati svoje ponudbe glede delnic, 
potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, 
ki kotirajo na borzi, certifikatov in drugih 
podobnih finančnih instrumentov, ob 
razumnih poslovnih pogojih in na 
nediskriminacijski način zagotovijo dostop 
do sistemov, ki jih uporabljajo za 
objavljanje informacij v skladu s prvim 
odstavkom.

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF, investicijskim podjetjem, ki so v 
skladu s členom 13 obvezana objavljati 
svoje ponudbe glede delnic, potrdil o 
lastništvu, investicijskih skladov, ki 
kotirajo na borzi, certifikatov in drugih 
podobnih finančnih instrumentov, ob 
razumnih poslovnih pogojih in na 
nediskriminacijski način zagotovijo dostop 
do sistemov, ki jih uporabljajo za 
objavljanje informacij v skladu s prvim 
odstavkom.

Or. en

Predlog spremembe 260
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev opustitev Opustitve

Or. en

Predlog spremembe 261
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 

1. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 
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podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, da objavijo informacije iz 
člena 3(1), na podlagi tržnega modela ali 
vrste in obsega naročil v primerih, 
opredeljenih v skladu z odstavkom 3.
Zlasti morajo biti pristojni organi 
pooblaščeni, da lahko opustijo to 
obveznost v zvezi z naročili, ki so velika v 
primerjavi z običajnim tržnim obsegom za 
zadevno delnico, potrdilo o lastništvu,
investicijski sklad, ki kotira na borzi, 
certifikat ali drug podoben finančni 
instrument ali vrsto delnice, potrdila o 
lastništvu, investicijskega sklada, ki kotira 
na borzi, certifikata ali drugega podobnega 
finančnega instrumenta.

podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF, da objavijo informacije iz člena 3(1) 
v zvezi z naročili, ki so velika v primerjavi 
z običajnim tržnim obsegom za zadevno 
delnico, potrdilo o lastništvu, investicijski 
sklad, ki kotira na borzi, certifikat ali drug 
podoben finančni instrument ali vrsto 
delnice, potrdila o lastništvu, 
investicijskega sklada, ki kotira na borzi, 
certifikata ali drugega podobnega 
finančnega instrumenta.

Or. en

Obrazložitev

Exemptions from pre-trade transparency must be reduced on regulated markets and MTFs, 
including through the removal of the so-called "reference price waiver" (i.e. granted when a 
platform uses the price imported from a reference market), not only for equities but also for 
other financial instruments. Ideally, only block trade exemptions should remain. If a 
significant number of transactions is made without pre-trade transparency, then the price 
formation is not efficient any more. The question may then be raised as the value of a price 
imported from a transparent market in which only a limited number of orders are executed.

Predlog spremembe 262
Jean-Paul Gauzčs

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 
podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, da objavijo informacije iz 
člena 3(1), na podlagi tržnega modela ali 
vrste in obsega naročil v primerih, 
opredeljenih v skladu z odstavkom 3. Zlasti 
morajo biti pristojni organi pooblaščeni, da 
lahko opustijo to obveznost v zvezi z 

1. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 
podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, da objavijo informacije iz 
člena 3(1), na podlagi tržnega modela ali 
vrste in obsega naročil v primerih, 
opredeljenih v skladu z odstavkom 3. Zlasti 
so pristojni organi pooblaščeni, da lahko 
opustijo to obveznost v zvezi z:
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naročili, ki so velika v primerjavi z 
običajnim tržnim obsegom za zadevno 
delnico, potrdilo o lastništvu, investicijski 
sklad, ki kotira na borzi, certifikat ali drug 
podoben finančni instrument ali vrsto 
delnice, potrdila o lastništvu, 
investicijskega sklada, ki kotira na borzi, 
certifikata ali drugega podobnega 
finančnega instrumenta.

– naročili, ki so velika v primerjavi z 
običajnim tržnim obsegom za zadevno 
delnico, potrdilo o lastništvu, investicijski 
sklad, ki kotira na borzi, certifikat ali drug 
podoben finančni instrument ali vrsto 
delnice, potrdila o lastništvu, 
investicijskega sklada, ki kotira na borzi, 
certifikata ali drugega podobnega 
finančnega instrumenta;

– trgovalno metodologijo, s katero se cena 
določi v skladu z referenčno ceno, ki jo 
ustvari drug sistem, če je ta referenčna 
cena javno objavljena in jo udeleženci 
trga na splošno štejejo za zanesljivo 
referenčno ceno.

Or. en

Predlog spremembe 263
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 
podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, da objavijo informacije iz 
člena 3(1), na podlagi tržnega modela ali 
vrste in obsega naročil v primerih, 
opredeljenih v skladu z odstavkom 3. Zlasti 
morajo biti pristojni organi pooblaščeni, da 
lahko opustijo to obveznost v zvezi z 
naročili, ki so velika v primerjavi z 

1. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 
podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, da objavijo informacije iz 
člena 3(1), na podlagi tržnega modela ali 
vrste in obsega naročil v primerih, 
opredeljenih v skladu z odstavkom 3. Zlasti 
so pristojni organi pooblaščeni, da lahko 
opustijo to obveznost v zvezi z naročili, ki 
so velika v primerjavi z običajnim tržnim 
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običajnim tržnim obsegom za zadevno 
delnico, potrdilo o lastništvu, investicijski 
sklad, ki kotira na borzi, certifikat ali drug 
podoben finančni instrument ali vrsto 
delnice, potrdila o lastništvu, 
investicijskega sklada, ki kotira na borzi, 
certifikata ali drugega podobnega 
finančnega instrumenta.

obsegom za zadevno delnico, potrdilo o 
lastništvu, investicijski sklad, ki kotira na 
borzi, certifikat ali drug podoben finančni 
instrument ali vrsto delnice, potrdila o 
lastništvu, investicijskega sklada, ki kotira 
na borzi, certifikata ali drugega podobnega 
finančnega instrumenta, ali v zvezi z 
naročili, predloženimi v izvršitev po 
ustrezni srednji ceni.

Or. en

Obrazložitev

Opustitev za naročila, izvršena po srednji ceni, je treba določiti na ravni 1, tako da bodo 
lahko veliki institucionalni vlagatelji še naprej trgovali z delnicami, ne da bi bili tarča 
oderuških strategij, pri katerih se objavljene informacije uporabljajo za zvišanje cene, ki jo 
morajo institucionalni vlagatelji plačati za delnice, ali za znižanje cene, po kateri svoje 
delnice prodajajo.

Predlog spremembe 264
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 
podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, da objavijo informacije iz 
člena 3(1), na podlagi tržnega modela ali 
vrste in obsega naročil v primerih, 
opredeljenih v skladu z odstavkom 3. Zlasti 
morajo biti pristojni organi pooblaščeni, da 
lahko opustijo to obveznost v zvezi z 
naročili, ki so velika v primerjavi z 
običajnim tržnim obsegom za zadevno 
delnico, potrdilo o lastništvu, investicijski 
sklad, ki kotira na borzi, certifikat ali drug 
podoben finančni instrument ali vrsto 
delnice, potrdila o lastništvu, 
investicijskega sklada, ki kotira na borzi, 
certifikata ali drugega podobnega 

1. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 
podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, da objavijo informacije iz 
člena 3(1), na podlagi tržnega modela ali 
vrste in obsega naročil v primerih, 
opredeljenih v skladu z odstavkom 3. Zlasti 
so pristojni organi pooblaščeni, da lahko 
opustijo to obveznost v zvezi z 
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finančnega instrumenta.
(a) naročili, ki so velika v primerjavi z 
običajnim tržnim obsegom za zadevno 
delnico, potrdilo o lastništvu, investicijski 
sklad, ki kotira na borzi, certifikat ali drug 
podoben finančni instrument ali vrsto 
delnice, potrdila o lastništvu, 
investicijskega sklada, ki kotira na borzi, 
certifikata ali drugega podobnega 
finančnega instrumenta; ali 

(b) naročili, predloženimi v 
izvrševanje/križanje po ustrezni srednji 
ceni, kot je Komisija določila z 
delegiranimi akti v skladu s členom 41.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev predlagane ureditve za opustitev naročil, ki se izvršujejo po srednji ceni, je treba 
določiti na stopnji 1, tako da bodo lahko veliki institucionalni vlagatelji, zlasti pokojninski in 
vzajemni skladi, še naprej trgovali z delnicami, ne da bi bili tarča visokofrekvenčnega 
trgovanja. V nasprotnem primeru bodo strategije visokofrekvenčnega trgovanja uporabljale 
objavljene informacije za zvišanje cene, ki jo morajo institucionalni vlagatelji plačati za 
delnice, ali za znižanje cene, po kateri svoje delnice prodajajo.

Predlog spremembe 265
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi lahko opustijo 
obveznost organiziranih trgov ter 
investicijskih podjetij in upravljavcev trga, 
ki upravljajo MTF ali OTF, da objavijo 
informacije iz člena 3(1), na podlagi 
tržnega modela ali vrste in obsega naročil 
v primerih, opredeljenih v skladu z 
odstavkom 3. Zlasti morajo biti pristojni 
organi pooblaščeni, da lahko opustijo to 
obveznost v zvezi z naročili, ki so velika v 

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, lahko izberejo, da v zvezi z 
naročili, ki so velika v primerjavi z 
običajnim tržnim obsegom za zadevno 
delnico, potrdilo o lastništvu, investicijski 
sklad, ki kotira na borzi, certifikat ali drug 
podoben finančni instrument ali vrsto 
delnice, potrdila o lastništvu, 
investicijskega sklada, ki kotira na borzi, 
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primerjavi z običajnim tržnim obsegom za 
zadevno delnico, potrdilo o lastništvu, 
investicijski sklad, ki kotira na borzi, 
certifikat ali drug podoben finančni 
instrument ali vrsto delnice, potrdila o 
lastništvu, investicijskega sklada, ki kotira 
na borzi, certifikata ali drugega podobnega 
finančnega instrumenta.

certifikata ali drugega podobnega 
finančnega instrumenta, ne objavijo 
informacij iz člena 2(1).

Or. en

Predlog spremembe 266
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkom 1 pristojni organi obvestijo 
ESMA in druge pristojne organe o 
predvideni uporabi vsake posamezne 
zahteve za opustitev in predložijo 
obrazložitev glede njihovega delovanja. 
Namero o odobritvi opustitve je treba 
priglasiti najmanj 6 mesecev pred 
načrtovanim začetkom veljavnosti 
opustitve. V treh mesecih od prejema
obvestila ESMA predloži zadevnemu 
pristojnemu organu mnenje, v katerem 
oceni združljivost posamezne opustitve z 
zahtevami iz odstavka 1, ki so opredeljene 
v delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 3(b) in (c). Kadar zadevni 
pristojni organ odobri opustitev in se 
pristojni organ druge države članice s tem 
ne strinja, lahko zadevni pristojni organ o 
zadevi obvesti ESMA, ki lahko ukrepa v 
skladu s pooblastili, ki so mu bila 
dodeljena v skladu s členom 19 
Uredbe (EU) št. 1095/2010. ESMA 
spremlja uporabo opustitev in Komisiji 
predloži letno poročilo o njihovi uporabi v 

2. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkom 1 pristojni organi obvestijo 
ESMA in druge pristojne organe o 
predvideni uporabi vsake posamezne
zahteve za opustitev in predložijo 
obrazložitev glede njihovega delovanja. 
Namero o odobritvi opustitve je treba 
priglasiti najmanj 2 mesecev pred 
načrtovanim začetkom veljavnosti 
opustitve. Po prejemu obvestila ESMA v 
roku dveh mesecev predloži zadevnemu
pristojnemu organu mnenje, v katerem 
oceni združljivost posamezne opustitve z 
zahtevami iz odstavka 1, ki so opredeljene 
v delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 3(b) in (c). Po izteku 
dvomesečnega obdobja lahko pristojni 
organ uveljavi opustitev, ne glede na to, 
ali je organ ESMA izdal mnenje. Kadar 
zadevni pristojni organ odobri opustitev in 
se pristojni organ druge države članice s 
tem ne strinja, lahko zadevni pristojni 
organ o zadevi obvesti ESMA, ki lahko 
ukrepa v skladu s pooblastili, ki so mu bila 
dodeljena v skladu s členom 19 
Uredbe (EU) št. 1095/2010. ESMA 
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praksi. spremlja uporabo opustitev in Komisiji 
predloži letno poročilo o njihovi uporabi v 
praksi.

Or. en

Obrazložitev

Šestmesečni rok je predolg. Poleg tega je treba jasno navesti, da pristojnim organom ni treba 
čakati na mnenje ESMA pred uveljavitvijo opustitve, če je časovno obdobje za izdajo mnenja
poteklo.

Predlog spremembe 267
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkom 1 pristojni organi obvestijo 
ESMA in druge pristojne organe o 
predvideni uporabi vsake posamezne 
zahteve za opustitev in predložijo 
obrazložitev glede njihovega delovanja. 
Namero o odobritvi opustitve je treba 
priglasiti najmanj 6 mesecev pred 
načrtovanim začetkom veljavnosti 
opustitve. V treh mesecih od prejema 
obvestila ESMA predloži zadevnemu 
pristojnemu organu mnenje, v katerem 
oceni združljivost posamezne opustitve z 
zahtevami iz odstavka 1, ki so opredeljene 
v delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 3(b) in (c). Kadar zadevni 
pristojni organ odobri opustitev in se 
pristojni organ druge države članice s tem 
ne strinja, lahko zadevni pristojni organ o 
zadevi obvesti ESMA, ki lahko ukrepa v 
skladu s pooblastili, ki so mu bila 
dodeljena v skladu s členom 19 
Uredbe (EU) št. 1095/2010. ESMA 
spremlja uporabo opustitev in Komisiji 
predloži letno poročilo o njihovi uporabi v 
praksi.

2. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkom 1 pristojni organi obvestijo 
ESMA in druge pristojne organe o 
predvideni uporabi vsake posamezne 
zahteve za opustitev in predložijo 
obrazložitev glede njihovega delovanja. 
Namero o odobritvi opustitve je treba 
priglasiti najmanj 1 mesec pred 
načrtovanim začetkom veljavnosti 
opustitve. V enem mesecu od prejema 
obvestila ESMA predloži zadevnemu 
pristojnemu organu mnenje, v katerem 
oceni združljivost posamezne opustitve z 
zahtevami iz odstavka 1, ki so opredeljene 
v delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 3(b) in (c). Kadar zadevni 
pristojni organ odobri opustitev in se 
pristojni organ druge države članice s tem 
ne strinja, lahko zadevni pristojni organ o 
zadevi obvesti ESMA, ki lahko ukrepa v 
skladu s pooblastili, ki so mu bila 
dodeljena v skladu s členom 19 
Uredbe (EU) št. 1095/2010. ESMA 
spremlja uporabo opustitev in Komisiji 
predloži letno poročilo o njihovi uporabi v 
praksi.
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Or. en

Obrazložitev

Obravnavo zahtevka za opustitev je treba izvesti pravočasno, da bi lahko dejavnosti na trgu 
potekale pravilno in učinkovito.

Predlog spremembe 268
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkom 1 pristojni organi obvestijo 
ESMA in druge pristojne organe o 
predvideni uporabi vsake posamezne 
zahteve za opustitev in predložijo 
obrazložitev glede njihovega delovanja. 
Namero o odobritvi opustitve je treba 
priglasiti najmanj 6 mesecev pred 
načrtovanim začetkom veljavnosti 
opustitve. V treh mesecih od prejema 
obvestila ESMA predloži zadevnemu 
pristojnemu organu mnenje, v katerem 
oceni združljivost posamezne opustitve z 
zahtevami iz odstavka 1, ki so opredeljene 
v delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 3(b) in (c). Kadar zadevni 
pristojni organ odobri opustitev in se 
pristojni organ druge države članice s tem 
ne strinja, lahko zadevni pristojni organ o 
zadevi obvesti ESMA, ki lahko ukrepa v 
skladu s pooblastili, ki so mu bila 
dodeljena v skladu s členom 19 
Uredbe (EU) št. 1095/2010. ESMA 
spremlja uporabo opustitev in Komisiji 
predloži letno poročilo o njihovi uporabi v 
praksi.

2. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkom 1 pristojni organi obvestijo 
ESMA in druge pristojne organe o 
predvideni uporabi vsake posamezne 
zahteve za opustitev in predložijo 
obrazložitev glede njihovega delovanja. 
Namero o odobritvi opustitve je treba 
priglasiti najmanj 6 mesecev pred 
načrtovanim začetkom veljavnosti 
opustitve. V treh mesecih od prejema 
obvestila ESMA predloži zadevnemu 
pristojnemu organu pozitivno mnenje, v 
katerem oceni združljivost posamezne 
opustitve z zahtevami iz odstavka 1, ki so 
opredeljene v delegiranem aktu, sprejetem 
v skladu z odstavkom 3(b) in (c). Pristojni 
organ odobri opustitve le na podlagi 
pozitivnega mnenja organa ESMA. Kadar 
zadevni pristojni organ odobri opustitev in 
se pristojni organ druge države članice s 
tem ne strinja, lahko zadevni pristojni 
organ o zadevi obvesti ESMA, ki lahko 
ukrepa v skladu s pooblastili, ki so mu bila 
dodeljena v skladu s členom 19 
Uredbe (EU) št. 1095/2010. ESMA 
spremlja uporabo opustitev in Komisiji 
predloži letno poročilo o njihovi uporabi v 
praksi.

Or. en



AM\901839SL.doc 135/171 PE489.472v01-00

SL

Predlog spremembe 269
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkom 1 pristojni organi obvestijo 
ESMA in druge pristojne organe o 
predvideni uporabi vsake posamezne 
zahteve za opustitev in predložijo 
obrazložitev glede njihovega delovanja. 
Namero o odobritvi opustitve je treba 
priglasiti najmanj 6 mesecev pred 
načrtovanim začetkom veljavnosti 
opustitve. V treh mesecih od prejema 
obvestila ESMA predloži zadevnemu 
pristojnemu organu mnenje, v katerem 
oceni združljivost posamezne opustitve z 
zahtevami iz odstavka 1, ki so opredeljene 
v delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 3(b) in (c). Kadar zadevni 
pristojni organ odobri opustitev in se 
pristojni organ druge države članice s tem 
ne strinja, lahko zadevni pristojni organ o 
zadevi obvesti ESMA, ki lahko ukrepa v 
skladu s pooblastili, ki so mu bila 
dodeljena v skladu s členom 19 
Uredbe (EU) št. 1095/2010. ESMA 
spremlja uporabo opustitev in Komisiji 
predloži letno poročilo o njihovi uporabi v 
praksi.

2. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkom 1 pristojni organi obvestijo 
ESMA in druge pristojne organe o 
predvideni uporabi vsake posamezne 
zahteve za opustitev in predložijo 
obrazložitev glede njihovega delovanja. 
Namero o odobritvi opustitve je treba 
priglasiti najmanj 6 mesecev pred 
načrtovanim začetkom veljavnosti 
opustitve. V treh mesecih od prejema 
obvestila ESMA predloži zadevnemu 
pristojnemu organu zavezujoče mnenje, v 
katerem oceni združljivost posamezne 
opustitve z zahtevami iz odstavka 1, ki so 
opredeljene v delegiranem aktu, sprejetem 
v skladu z odstavkom 3(b). Kadar zadevni 
pristojni organ odobri opustitev in se 
pristojni organ druge države članice s tem 
ne strinja, lahko zadevni pristojni organ o 
zadevi obvesti ESMA, ki lahko ukrepa v 
skladu s pooblastili, ki so mu bila 
dodeljena v skladu s členom 19 
Uredbe (EU) št. 1095/2010. ESMA 
spremlja uporabo opustitev in Komisiji 
predloži letno poročilo o njihovi uporabi v 
praksi.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba usklajeno izvajanje teh izvzetij v vseh državah članicah. Poleg tega bi 
morala biti ocena skladnosti posameznih odstopanj z določbami MiFID, ki jo izvede organ 
ESMA, zavezujoča.
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Predlog spremembe 270
Jean-Paul Gauzčs

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkom 1 pristojni organi obvestijo 
ESMA in druge pristojne organe o 
predvideni uporabi vsake posamezne 
zahteve za opustitev in predložijo 
obrazložitev glede njihovega delovanja. 
Namero o odobritvi opustitve je treba 
priglasiti najmanj 6 mesecev pred 
načrtovanim začetkom veljavnosti 
opustitve. V treh mesecih od prejema 
obvestila ESMA predloži zadevnemu 
pristojnemu organu mnenje, v katerem 
oceni združljivost posamezne opustitve z 
zahtevami iz odstavka 1, ki so opredeljene 
v delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 3(b) in (c). Kadar zadevni
pristojni organ odobri opustitev in se 
pristojni organ druge države članice s tem 
ne strinja, lahko zadevni pristojni organ o 
zadevi obvesti ESMA, ki lahko ukrepa v 
skladu s pooblastili, ki so mu bila 
dodeljena v skladu s členom 19 
Uredbe (EU) št. 1095/2010. ESMA 
spremlja uporabo opustitev in Komisiji 
predloži letno poročilo o njihovi uporabi v 
praksi.

2. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkom 1 pristojni organi obvestijo 
ESMA in druge pristojne organe o 
predvideni uporabi vsake posamezne 
zahteve za opustitev in predložijo 
obrazložitev glede njihovega delovanja. 
Namero o odobritvi opustitve je treba 
priglasiti najmanj 6 mesecev pred 
načrtovanim začetkom veljavnosti 
opustitve. V treh mesecih od prejema 
obvestila ESMA predloži zadevnemu 
pristojnemu organu zavezujoče mnenje, v 
katerem oceni združljivost posamezne 
opustitve z zahtevami iz odstavka 1, ki so 
opredeljene v delegiranem aktu, sprejetem 
v skladu z odstavkom 3(b) in (c). Da bi se 
izognili dvomu, pristojni organ glede na 
zavezujočo naravo mnenja ESMA odobri 
opustitev le, če je popolnoma usklajena z 
odločitvijo ESMA.

Če zadevni pristojni organ odobri 
opustitev, se ta opustitev samodejno 
uporablja v vseh državah članicah.

ESMA spremlja uporabo opustitev in 
Komisiji predloži letno poročilo o njihovi 
uporabi v praksi.

Or. en

Predlog spremembe 271
Pascal Canfin
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkom 1 pristojni organi obvestijo 
ESMA in druge pristojne organe o 
predvideni uporabi vsake posamezne 
zahteve za opustitev in predložijo 
obrazložitev glede njihovega delovanja. 
Namero o odobritvi opustitve je treba 
priglasiti najmanj 6 mesecev pred 
načrtovanim začetkom veljavnosti 
opustitve. V treh mesecih od prejema 
obvestila ESMA predloži zadevnemu 
pristojnemu organu mnenje, v katerem 
oceni združljivost posamezne opustitve z 
zahtevami iz odstavka 1, ki so opredeljene 
v delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 3(b) in (c). Kadar zadevni 
pristojni organ odobri opustitev in se 
pristojni organ druge države članice s tem 
ne strinja, lahko zadevni pristojni organ o 
zadevi obvesti ESMA, ki lahko ukrepa v 
skladu s pooblastili, ki so mu bila 
dodeljena v skladu s členom 19 
Uredbe (EU) št. 1095/2010. ESMA 
spremlja uporabo opustitev in Komisiji 
predloži letno poročilo o njihovi uporabi v 
praksi.

2. Organizirani trgi in investicijska 
podjetja ter upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, pridobijo dovoljenje 
pristojnega organa pred uporabo izvzetja 
iz odstavka (1). Pred odobritvijo opustitve 
v skladu z odstavkom 1 pristojni organi 
obvestijo ESMA in druge pristojne organe 
o predvideni uporabi vsake posamezne 
zahteve za opustitev in predložijo 
obrazložitev glede njihovega delovanja. 
Namero o odobritvi opustitve je treba 
priglasiti najmanj 4 mesece pred 
načrtovanim začetkom veljavnosti 
opustitve. V dveh mesecih od prejema 
obvestila ESMA predloži zadevnemu 
pristojnemu organu mnenje, v katerem 
oceni združljivost posamezne opustitve z 
zahtevami iz odstavka 1, ki so opredeljene 
v delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 3(b) in (c).

Po prejetju mnenja ESMA kolegij, ki ga 
vodi ESMA in ki ga sestavljajo pristojni 
organi vseh držav članic, v enem mesecu 
sprejme skupno mnenje. Pristojni organi 
ne odobrijo opustitve upravljavcem trga, 
ki upravljajo MTF ali OTF, brez 
pozitivnega skupnega mnenja kolegija.
Kadar zadevni pristojni organ odobri 
opustitev in se pristojni organ druge države 
članice s tem ne strinja ali se ne strinja z 
dejansko uporabo odobrene opustitve, 
lahko zadevni pristojni organ o zadevi 
obvesti ESMA, ki lahko ukrepa v skladu s 
pooblastili, ki so mu bila dodeljena v 
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skladu s členom 19 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010. ESMA spremlja uporabo 
opustitev in Komisiji predloži letno 
poročilo o njihovi uporabi v praksi.

Or. en

Predlog spremembe 272
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pristojni organi lahko organiziranim 
trgom, upravljavcem trga ali 
investicijskim podjetjem odvzamejo 
dovoljenje za uporabo ene od opustitev iz 
odstavka 3. Pristojni organi odvzamejo 
dovoljenje, če ugotovijo, da se opustitev 
uporablja v nasprotju s prvotnim 
namenom, ali če menijo, da se opustitev 
uporablja za izogibanje pravilom, 
določenim v tem členu.
Pristojni organi pred odvzemom 
dovoljenja za uporabo opustitve obvestijo 
ESMA in druge pristojne organe o svoji 
nameri s celovito utemeljitvijo te namere. 
Obvestilo o nameravanem odvzemu 
dovoljenja za uporabo opustitve predložijo 
čim prej. ESMA v 1 mesecu po prejetju 
obvestila izda nezavezujoče mnenje 
zadevnemu pristojnemu organu. Pristojni 
organ po prejetju mnenja uveljavi svojo 
odločitev.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnim organom je treba zagotoviti zadostno prožnost tako pri odobritvi kot pri odpravi 
opustitev. Tako se bodo lahko pristojni organi hitro odzvali na nepredviden razvoj dogodkov 
na trgu.
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Predlog spremembe 273
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pristojni organi in ESMA pri odobritvi 
opustitev preglednosti upoštevajo 
naslednja splošna načela:
– opustitve preglednosti se sprejmejo le v 
primerih, ko bi imela preglednost 
neposreden škodljiv učinek za vlagatelje, 
ki oddajo naročila;
– nobena opustitev ne sme povzročiti, da 
bi skupina vlagateljev zaradi 
neupravičenega omejevanja preglednosti 
imela koristi od drugih manj obveščenih 
vlagateljev;
– nobena opustitev preglednosti ne sme 
omejiti preglednosti na celotnem trgu 
finančnih instrumentov, za katere velja 
opustitev.

Or. en

Obrazložitev

Da bi preprečili neupravičeno omejevanje preglednosti evropskega finančnega trga zaradi 
opustitev, je treba v uredbi določiti splošna načela, ki jih morajo upoštevati pristojni organi 
in ESMA pri odobritvi opustitev preglednosti.

Predlog spremembe 274
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Organizirani trgi in investicijska 
podjetja ter upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, si pri izvrševanju naročil z 
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opustitvijo obveznosti objavljanja 
informacij iz člena 3(1) in z uporabo 
referenčne cene z drugega trga zagotovijo 
hitrejši dostop do referenčne cene, kot ga 
imajo drugi udeleženci na trgu, ki 
izvršujejo naročila na njihovem mestu 
trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 275
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, ki določajo:

3. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, ki določajo:

Or. en

Obrazložitev

Natančna določitev delovanja opustitev bi morala temeljiti na neposrednem poznavanju 
razreda finančnih instrumentov in načina trgovanja z njimi. ESMA ima ustreznejše strokovno 
znanje na tem področju kot Komisija.

Predlog spremembe 276
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, ki določajo:

3. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, da se določijo:

Or. en
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Obrazložitev

To je tehnično vprašanje, ki zahteva podrobno poznavanje trga, zato je primerneje, da to 
odgovornost prevzame ESMA.

Predlog spremembe 277
Jean-Paul Gauzčs

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, ki določajo:

3. ESMA z zavezujočimi tehničnimi 
standardi sprejme ukrepe, ki določajo:

Or. en

Predlog spremembe 278
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) obseg ali vrsto naročil, pri katerih se 
lahko opusti razkritje pred trgovanjem iz 
odstavka 1, za vsak zadevni razred 
finančnega instrumenta;

(b) obseg in vrsto naročil, pri katerih se 
lahko opusti razkritje pred trgovanjem iz 
odstavka 1, za vsak zadevni razred 
finančnega instrumenta;

Or. en

Predlog spremembe 279
Jean-Paul Gauzčs

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) tržni model, pri katerem se lahko 
opusti razkritje pred trgovanjem v skladu 

črtano
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z odstavkom 1, in zlasti veljavnost 
obveznosti za metode trgovanja, s katerimi 
upravljajo organizirani trgi in po katerih 
se sklepajo posli v skladu z njihovimi 
pravili glede na cene, določene izven 
organiziranega trga ali z rednimi 
dražbami, za vsak zadevni razred 
finančnega instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 280
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) tržni model, pri katerem se lahko 
opusti razkritje pred trgovanjem v skladu 
z odstavkom 1, in zlasti veljavnost 
obveznosti za metode trgovanja, s katerimi 
upravljajo organizirani trgi in po katerih 
se sklepajo posli v skladu z njihovimi 
pravili glede na cene, določene izven 
organiziranega trga ali z rednimi 
dražbami, za vsak zadevni razred 
finančnega instrumenta.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 281
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) tržni model, pri katerem se lahko opusti 
razkritje pred trgovanjem v skladu z 
odstavkom 1, in zlasti veljavnost 

(c) tržni model, pri katerem se lahko opusti 
razkritje pred trgovanjem v skladu z 
odstavkom 1, in zlasti veljavnost te 
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obveznosti za metode trgovanja, s katerimi 
upravljajo organizirani trgi in po katerih se 
sklepajo posli v skladu z njihovimi pravili 
glede na cene, določene izven 
organiziranega trga ali z rednimi 
dražbami, za vsak zadevni razred 
finančnega instrumenta.

obveznosti za metode trgovanja, ki jih 
uporabljajo organizirani trgi, MTF in 
OTF, na katerih se sklepajo posli v skladu 
z njihovimi pravili glede na cene, določene 
izven organiziranih trgov, MTF in OTF
ali z rednimi dražbami, za vsak zadevni 
razred finančnega instrumenta.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da so MTF in OTF vključeni.

Predlog spremembe 282
Jean-Paul Gauzčs

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) tržni model, pri katerem se lahko opusti 
razkritje pred trgovanjem v skladu z 
odstavkom 1, in zlasti veljavnost 
obveznosti za metode trgovanja, s katerimi 
upravljajo organizirani trgi in po katerih 
se sklepajo posli v skladu z njihovimi 
pravili glede na cene, določene izven 
organiziranega trga ali z rednimi 
dražbami, za vsak zadevni razred 
finančnega instrumenta.

(c) tržni model, pri katerem se lahko opusti 
razkritje pred trgovanjem v skladu z 
odstavkom 1, in zlasti veljavnost te 
obveznosti za metode trgovanja, ki jih 
uporabljajo mesta trgovanja, na katerih se 
sklepajo posli v skladu z njihovimi pravili 
glede na cene, določene z rednimi 
dražbami, za vsak zadevni razred 
finančnega instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 283
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ustrezno srednjo ceno, pri kateri se 
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lahko križajo naročila, predložena v 
izvrševanje.

Or. en

Obrazložitev

Opustitev za naročila, izvršena po srednji ceni, je treba določiti na ravni 1, tako da bodo 
lahko veliki institucionalni vlagatelji še naprej trgovali z delnicami, ne da bi bili tarča 
oderuških strategij, ki uporabljajo objavljene informacije za zvišanje cene, ki jo morajo 
institucionalni vlagatelji plačati za delnice, ali znižanje cene, po kateri ti svoje delnice 
prodajajo.

Predlog spremembe 284
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji 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.

Or. en

Predlog spremembe 285
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do ... 1.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
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standardov iz pododstavka 3 v skladu s 
členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.
__________________
1 UL: vstaviti datum 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 286
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Oprostitve, ki jih odobrijo pristojni 
organi v skladu s členoma 29(2) in 44(2) 
Direktive 2004/39/ES in členi od 18 do 20 
Uredbe Komisije (ES) št. 1287/2006 pred 
začetkom uporabe te Uredbe, preuči 
ESMA do preteka [2 let od dne začetka 
uporabe te uredbe]. ESMA izda mnenje 
zadevnemu pristojnemu organu, v katerem 
oceni stalno združljivost vsake od teh 
oprostitev z zahtevami, določenimi v tej 
uredbi in v delegiranih aktih na podlagi te 
uredbe.

4. Oprostitve, ki jih odobrijo pristojni 
organi v skladu s členoma 29(2) in 44(2) 
Direktive 2004/39/ES in členi od 18 do 20 
Uredbe Komisije (ES) št. 1287/2006 pred 
začetkom uporabe te Uredbe, preuči 
ESMA do preteka [2 let od dne začetka 
uporabe te uredbe]. ESMA izda zavezujoče 
mnenje zadevnemu pristojnemu organu, v 
katerem oceni nadaljnjo združljivost vsake 
od teh oprostitev z zahtevami, določenimi 
v tej uredbi in v delegiranih aktih na 
podlagi te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba usklajeno izvajanje teh izvzetij v vseh državah članicah. Poleg tega bi 
morala biti ocena skladnosti posameznih odstopanj z določbami MiFID, ki jo izvede organ 
ESMA, zavezujoča.

Predlog spremembe 287
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, objavijo ceno, obseg in uro 
izvršenih poslov za delnice, potrdila o 
lastništvu, investicijske sklade, ki kotirajo 
na borzi, certifikate ali druge podobne 
finančne instrumente, uvrščene v trgovanje 
ali s katerimi se trguje v MTF ali OTF. 
Organizirani trgi ter investicijska podjetja 
in upravljavci trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, objavljajo podrobnosti vseh teh 
poslov čim bolj sprotno, kolikor je to 
tehnično izvedljivo..

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF, objavijo ceno, obseg in uro izvršenih 
poslov za delnice, potrdila o lastništvu, 
investicijske sklade, ki kotirajo na borzi, 
certifikate ali druge podobne finančne 
instrumente, uvrščene v trgovanje ali s 
katerimi se trguje v MTF. Organizirani trgi 
ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF, objavljajo 
podrobnosti vseh teh poslov čim bolj 
sprotno, kolikor je to tehnično izvedljivo.

Or. en

Predlog spremembe 288
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, objavijo ceno, obseg in uro 
izvršenih poslov za delnice, potrdila o 
lastništvu, investicijske sklade, ki kotirajo 
na borzi, certifikate ali druge podobne 
finančne instrumente, uvrščene v trgovanje 
ali s katerimi se trguje v MTF ali OTF. 
Organizirani trgi ter investicijska podjetja 
in upravljavci trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, objavljajo podrobnosti vseh teh 
poslov čim bolj sprotno, kolikor je to 
tehnično izvedljivo..

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, objavijo ceno, obseg in uro 
izvršenih poslov za delnice, potrdila o 
lastništvu, investicijske sklade, ki kotirajo 
na borzi, certifikate ali druge podobne 
finančne instrumente, uvrščene v trgovanje 
na organiziranem trgu ali s katerimi se 
trguje v MTF ali OTF. Organizirani trgi ter 
investicijska podjetja in upravljavci trga, ki 
upravljajo MTF ali OTF, objavljajo 
podrobnosti vseh teh poslov čim bolj 
sprotno, kolikor je to tehnično izvedljivo.

Or. en
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Predlog spremembe 289
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, objavijo ceno, obseg in uro 
izvršenih poslov za delnice, potrdila o 
lastništvu, investicijske sklade, ki kotirajo 
na borzi, certifikate ali druge podobne 
finančne instrumente, uvrščene v trgovanje 
ali s katerimi se trguje v MTF ali OTF. 
Organizirani trgi ter investicijska podjetja 
in upravljavci trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, objavljajo podrobnosti vseh teh 
poslov čim bolj sprotno, kolikor je to 
tehnično izvedljivo..

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, objavijo ceno, obseg in uro 
izvršenih poslov za delnice, potrdila o 
lastništvu, investicijske sklade, ki kotirajo 
na borzi, certifikate ali druge podobne 
finančne instrumente, uvrščene v trgovanje 
ali s katerimi se trguje v MTF ali OTF. 
Organizirani trgi ter investicijska podjetja 
in upravljavci trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, objavljajo podrobnosti vseh teh 
poslov čim bolj sprotno, kolikor je to 
tehnično izvedljivo. Pri elektronskem 
trgovanju zakasnitev do objave informacij 
po trgovanju ne presega dvakratnika 
čakalne dobe za izvršitev.

Or. en

Predlog spremembe 290
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, investicijskim podjetjem, ki 
so v skladu s členom 19 obvezana 
objavljati podrobnosti o svojih poslih za 
delnice, potrdila o lastništvu, investicijske 
sklade, ki kotirajo na borzi, certifikate in 
druge podobne finančne instrumente, pod 
razumnimi poslovnimi pogoji in na 
nediskriminacijski način zagotovijo dostop 

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF, investicijskim podjetjem, ki so v 
skladu s členom 19 obvezana objavljati 
podrobnosti o svojih poslih za delnice, 
potrdila o lastništvu, investicijske sklade, 
ki kotirajo na borzi, certifikate in druge 
podobne finančne instrumente, pod 
razumnimi poslovnimi pogoji in na 
nediskriminacijski način zagotovijo dostop 
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do sistemov, ki jih uporabljajo za 
objavljanje informacij v skladu z 
odstavkom 1.

do sistemov, ki jih uporabljajo za 
objavljanje informacij v skladu z 
odstavkom 1.

Or. en

Predlog spremembe 291
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, investicijskim podjetjem, ki 
so v skladu s členom 19 obvezana 
objavljati podrobnosti o svojih poslih za 
delnice, potrdila o lastništvu, investicijske 
sklade, ki kotirajo na borzi, certifikate in 
druge podobne finančne instrumente, pod 
razumnimi poslovnimi pogoji in na 
nediskriminacijski način zagotovijo dostop 
do sistemov, ki jih uporabljajo za 
objavljanje informacij v skladu z 
odstavkom 1.

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, investicijskim podjetjem, ki 
so v skladu s členom 19 obvezana 
objavljati podrobnosti o svojih poslih za 
delnice, potrdila o lastništvu, investicijske 
sklade, ki kotirajo na borzi, certifikate in 
druge podobne finančne instrumente, pod 
razumnimi poslovnimi pogoji in na 
nediskriminacijski način zagotovijo 
učinkovit dostop do sistemov, ki jih 
uporabljajo za objavljanje informacij v 
skladu z odstavkom 1.

Or. en

Predlog spremembe 292
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ureditve, ki jih uporabljajo 
organizirani trgi ter investicijska podjetja 
in upravljavci trga, ki upravljajo MTF, za 
objavljanje informacij iz odstavka 1, 
ustrezajo zakonskim zahtevam sistema 
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odobrenih objav.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja standardizacijo ureditve za poročanje, tako da bodo za vse 
vrste poročanja veljali standardi sistema odobrenih objav v skladu s členi od 61 do 66 
MiFID.

Predlog spremembe 293
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi lahko organizirane trge 
pooblastijo, da določijo odlog objave 
podrobnosti o poslih na podlagi njihove 
vrste in obsega. Zlasti lahko pristojni 
organi dovolijo odlog objave podrobnosti o 
poslih, ki so veliki v primerjavi z 
običajnim trgom za zadevno delnico, 
potrdilo o lastništvlastništvu, investicijski
sklad, ki kotira na borzi, certifikat ali drug 
podoben finančni instrument ali zadevni 
razred delnice, potrdila o 
lastništvlastništvu, investicijskega sklada, 
ki kotira na borzi, certifikata ali drugega 
podobnega finančnega instrumenta. 
Organizirani trgi ter investicijska podjetja 
in upravljavci trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, od pristojnega organa pridobijo 
predhodno odobritev predlagane ureditve 
za odlog objave v zvezi s trgovanjem ter to 
ureditev jasno razkrijejo udeležencem na 
trgu in javnosti. ESMA spremlja uporabo 
te ureditve za odlog objave podrobnosti o 
trgovanju in Komisiji predloži letno 
poročilo o njeni uporabi v praksi.

1. Pristojni organi lahko organizirane trge 
pooblastijo, da določijo odlog objave 
podrobnosti o poslih na podlagi njihove 
vrste in obsega. Zlasti lahko pristojni 
organi dovolijo odlog objave podrobnosti o 
poslih, ki so veliki v primerjavi z 
običajnim trgom za zadevno delnico, 
potrdilo o lastništvu, investicijski sklad, ki 
kotira na borzi, certifikat ali drug podoben 
finančni instrument ali zadevni razred 
delnice, potrdila o lastništvu, 
investicijskega sklada, ki kotira na borzi, 
certifikata ali drugega podobnega 
finančnega instrumenta, ali o večjih 
distribucijah, kot so opredeljene v členu 
2(9) Uredbe Komisije (ES) 2273/2003. 
Organizirani trgi ter investicijska podjetja 
in upravljavci trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, od pristojnega organa pridobijo 
predhodno odobritev predlagane ureditve 
za odlog objave v zvezi s trgovanjem ter to 
ureditev jasno razkrijejo udeležencem na 
trgu in javnosti. ESMA spremlja uporabo 
te ureditve za odlog objave podrobnosti o 
trgovanju in Komisiji predloži letno 
poročilo o njeni uporabi v praksi.
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Or. en

Obrazložitev

Za spodbujanje privlačnosti evropskih kapitalskih trgov je pomembno, da se sekundarne kot 
tudi primarne ponudbe učinkovito izvajajo. Mehanizmi za določanje cen za večje distribucije 
običajno delujejo prek mehanizma zbiranja naročil in se zelo razlikujejo od običajnega 
sekundarnega trgovanja. V teh ponudbah se ustrezna preglednost zagotavlja prek takih javnih 
objav.

Predlog spremembe 294
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi lahko organizirane trge 
pooblastijo, da določijo odlog objave 
podrobnosti o poslih na podlagi njihove 
vrste in obsega. Zlasti lahko pristojni 
organi dovolijo odlog objave podrobnosti o 
poslih, ki so veliki v primerjavi z 
običajnim trgom za zadevno delnico, 
potrdilo o lastništvlastništvu, investicijski 
sklad, ki kotira na borzi, certifikat ali drug 
podoben finančni instrument ali zadevni 
razred delnice, potrdila o 
lastništvlastništvu, investicijskega sklada, 
ki kotira na borzi, certifikata ali drugega 
podobnega finančnega instrumenta. 
Organizirani trgi ter investicijska podjetja 
in upravljavci trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, od pristojnega organa pridobijo 
predhodno odobritev predlagane ureditve 
za odlog objave v zvezi s trgovanjem ter to 
ureditev jasno razkrijejo udeležencem na 
trgu in javnosti. ESMA spremlja uporabo 
te ureditve za odlog objave podrobnosti o 
trgovanju in Komisiji predloži letno 
poročilo o njeni uporabi v praksi.

1. Pristojni organi lahko organizirane trge 
pooblastijo, da določijo odlog objave 
podrobnosti o poslih na podlagi njihove 
vrste in obsega. Zlasti lahko pristojni 
organi dovolijo odlog objave podrobnosti o 
poslih, ki so veliki v primerjavi z 
običajnim trgom za zadevno delnico, 
potrdilo o lastništvu, investicijski sklad, ki 
kotira na borzi, certifikat ali drug podoben 
finančni instrument ali zadevni razred 
delnice, potrdila o lastništvu, 
investicijskega sklada, ki kotira na borzi, 
certifikata ali drugega podobnega 
finančnega instrumenta. Organizirani trgi 
ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF, od pristojnega 
organa pridobijo predhodno odobritev 
predlagane ureditve za odlog objave v 
zvezi s trgovanjem ter to ureditev jasno 
razkrijejo udeležencem na trgu in javnosti. 
ESMA spremlja uporabo te ureditve za 
odlog objave podrobnosti o trgovanju in 
Komisiji predloži letno poročilo o njeni 
uporabi v praksi.

Or. en
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Predlog spremembe 295
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi lahko organizirane trge 
pooblastijo, da določijo odlog objave 
podrobnosti o poslih na podlagi njihove 
vrste in obsega. Zlasti lahko pristojni 
organi dovolijo odlog objave podrobnosti o 
poslih, ki so veliki v primerjavi z 
običajnim trgom za zadevno delnico, 
potrdilo o lastništvlastništvu, investicijski 
sklad, ki kotira na borzi, certifikat ali drug 
podoben finančni instrument ali zadevni 
razred delnice, potrdila o 
lastništvlastništvu, investicijskega sklada, 
ki kotira na borzi, certifikata ali drugega 
podobnega finančnega instrumenta. 
Organizirani trgi ter investicijska podjetja 
in upravljavci trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, od pristojnega organa pridobijo 
predhodno odobritev predlagane ureditve 
za odlog objave v zvezi s trgovanjem ter to 
ureditev jasno razkrijejo udeležencem na 
trgu in javnosti. ESMA spremlja uporabo 
te ureditve za odlog objave podrobnosti o 
trgovanju in Komisiji predloži letno 
poročilo o njeni uporabi v praksi.

1. Pristojni organi lahko organizirane trge 
pooblastijo, da določijo odlog objave 
podrobnosti o poslih, ki so izjemno veliki v 
primerjavi z običajnim trgom za zadevno 
delnico, potrdilo o lastništvu, investicijski 
sklad, ki kotira na borzi, certifikat ali drug 
podoben finančni instrument ali zadevni 
razred delnice, potrdila o lastništvu, 
investicijskega sklada, ki kotira na borzi, 
certifikata ali drugega podobnega 
finančnega instrumenta. Organizirani trgi 
ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, od 
pristojnega organa pridobijo predhodno 
odobritev predlagane ureditve za odlog 
objave v zvezi s trgovanjem ter to ureditev 
jasno razkrijejo udeležencem na trgu in 
javnosti. ESMA spremlja uporabo te 
ureditve za odlog objave podrobnosti o 
trgovanju in Komisiji predloži letno 
poročilo o njeni uporabi v praksi.

Or. en

Predlog spremembe 296
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar zadevni pristojni organ odobri 
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odlog objave in se pristojni organ druge 
države članice s tem ne strinja ali se ne 
strinja z dejansko uporabo odobritve, 
lahko zadevni pristojni organ o zadevi 
obvesti ESMA, ki lahko ukrepa v skladu s 
pooblastili, ki so mu bila dodeljena v 
skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 
1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 297
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, ki določajo:

2. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, ki določajo:

Or. en

Obrazložitev

Določitev pogojev za odlog objave bi morala temeljiti na neposrednem poznavanju razreda 
finančnih instrumentov in načina trgovanja z njimi. ESMA ima ustreznejše strokovno znanje 
na tem področju kot Komisija.

Predlog spremembe 298
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, ki določajo:

2. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, da se določijo:

Or. en
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Obrazložitev

To je tehnično vprašanje, ki zahteva podrobno poznavanje trga, zato je primerneje, da to 
odgovornost prevzame ESMA.

Predlog spremembe 299
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podrobnosti, ki jih morajo organizirani 
trgi in investicijska podjetja, vključno s 
sistematičnimi internalizatorji ter 
investicijskimi podjetji in organiziranimi 
trgi, ki upravljajo MTF ali OTF, navesti v
okviru informacij, ki jih je treba dati na 
voljo javnosti za vsak razred zadevnega 
finančnega instrumenta;

(a) podrobnosti, ki jih morajo organizirani 
trgi in investicijska podjetja, vključno s 
sistematičnimi internalizatorji ter 
investicijskimi podjetji in organiziranimi 
trgi, ki upravljajo MTF, navesti v okviru 
informacij, ki jih je treba dati na voljo 
javnosti za vsak razred zadevnega 
finančnega instrumenta;

Or. en

Predlog spremembe 300
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pogoje, pod katerimi se organizirani trg 
ali investicijsko podjetje, vključno s 
sistematičnim internalizatorjem, 
investicijskim podjetjem ali upravljavcem 
trga, ki upravlja MTF ali OTF, pooblasti 
za odlog objave poslov, in merila, ki se 
uporabijo pri določanju poslov, za katere je 
zaradi njihovega obsega ali vrste zadevne 
delnice, potrdila o lastništvu, 
investicijskega sklada, ki kotira na borzi, 
certifikata ali drugega podobnega 
finančnega instrumenta odložena objava 

(b) pogoje, pod katerimi se organizirani trg 
ali investicijsko podjetje, vključno s 
sistematičnim internalizatorjem, 
investicijskim podjetjem ali upravljavcem 
trga, ki upravlja MTF, pooblasti za odlog 
objave poslov, in merila, ki se uporabijo pri 
določanju poslov, za katere je zaradi 
njihovega obsega ali vrste zadevne delnice, 
potrdila o lastništvu, investicijskega sklada, 
ki kotira na borzi, certifikata ali drugega 
podobnega finančnega instrumenta 
odložena objava dovoljena za vsak zadevni 
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dovoljena za vsak zadevni razred 
finančnega instrumenta.

razred finančnega instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 301
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pogoje, pod katerimi se organizirani trg 
ali investicijsko podjetje, vključno s 
sistematičnim internalizatorjem, 
investicijskim podjetjem ali upravljavcem 
trga, ki upravlja MTF ali OTF, pooblasti za 
odlog objave poslov, in merila, ki se 
uporabijo pri določanju poslov, za katere je 
zaradi njihovega obsega ali vrste zadevne 
delnice, potrdila o lastništvu, 
investicijskega sklada, ki kotira na borzi, 
certifikata ali drugega podobnega 
finančnega instrumenta odložena objava 
dovoljena za vsak zadevni razred 
finančnega instrumenta.

(b) pogoje, pod katerimi se organizirani trg 
ali investicijsko podjetje, vključno s 
sistematičnim internalizatorjem, 
investicijskim podjetjem ali upravljavcem 
trga, ki upravlja MTF ali OTF, pooblasti za 
odlog objave poslov, in merila, ki se 
uporabijo pri določanju poslov, za katere je 
zaradi njihovega obsega ali vrste (vključno 
s prevladujočim profilom likvidnosti ali 
posebnimi značilnostmi dejavnosti 
trgovanja) zadevne delnice, potrdila o 
lastništvu, investicijskega sklada, ki kotira 
na borzi, certifikata ali drugega podobnega 
finančnega instrumenta odložena objava 
dovoljena za vsak zadevni razred 
finančnega instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 302
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do ... 1.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
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standardov iz tega odstavka v skladu s 
členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.
__________________
1 UL vstaviti datum 12 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 303
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji 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.

Or. en

Predlog spremembe 304
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Učinkovitost preglednosti pred trgovanjem 

z lastniškimi vrednostnimi papirji
ESMA vsako leto izda Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Komisiji mnenje o 
učinkovitosti preglednosti pred 
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trgovanjem, pri čemer upošteva razvoj 
dogodkov na finančnem trgu. ESMA 
zlasti izračuna delež poslov, ki so bili 
izvedeni brez objave informacij iz
člena 3(1).
Če ESMA izračuna, da se več kot 10 % 
poslov izvršuje brez objave informacij iz 
člena 3(1), ali meni, da preglednost pred 
trgovanjem z lastniškimi vrednostnimi 
papirji ni zagotovljena, lahko izda mnenje 
o pregledu opustitve iz člena 4(1).
Komisija je pooblaščena, da v 3 mesecih 
po prejetju mnenja odbora ESMA sprejme 
delegirane akte v skladu s členom 94, v 
katerih pregleda opustitev iz člena 4(1), da 
bi zagotovila učinkovitost preglednosti 
pred trgovanjem.

Or. en

Predlog spremembe 305
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 črtano
Zahteve po preglednosti pred trgovanjem 
za mesta trgovanja v zvezi z obveznicami, 
strukturiranimi finančnimi produkti, 
emisijskimi kuponi in izvedenimi 
finančnimi instrumenti
1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema 
trgovanja, s katerim se upravlja, objavijo 
cene in globino trgovskih interesov pri teh 
cenah za naročila ali ponudbe, ki se 
oglašujejo prek njihovih sistemov za 
obveznice in strukturirane finančne 
produkte, uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil 
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izdan prospekt, emisijske kupone ter 
izvedene finančne instrumente, uvrščene v 
trgovanje ali s katerimi se trguje v MTF 
ali OTF. Ta zahteva se uporablja tudi za 
navedbe interesov, na podlagi katerih je 
mogoče ukrepati. Organizirani trgi ter 
investicijska podjetja in upravljavci trga, 
ki upravljajo MTF ali OTF, zagotavljajo, 
da so te informacije v času običajnih ur 
trgovanja stalno na voljo javnosti.
2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, investicijskim podjetjem, ki 
so v skladu s členom 17 obvezana 
objavljati svoje ponudbe glede obveznic, 
strukturiranih finančnih produktov, 
emisijskih kuponov in izvedenih 
finančnih instrumentov, pod razumnimi 
poslovnimi pogoji in na 
nediskriminacijski način zagotovijo 
dostop do sistemov, ki jih uporabljajo za 
objavljanje informacij iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Glede na velikost poslov na teh trgih in nizko število udeležencev na trgu bo preglednost pred 
trgovanjem verjetno povzročila zmanjšanje likvidnosti in velike motnje na trgu. Če bi lahko 
osmislili zahteve po preglednosti po trgovanju, preglednost pred trgovanjem ne bi bila 
potrebna.

Predlog spremembe 306
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 
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prek njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF. Ta zahteva se uporablja 
tudi za navedbe interesov, na podlagi 
katerih je mogoče ukrepati. Organizirani 
trgi ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, 
zagotavljajo, da so te informacije v času 
običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti.

prek njihovih sistemov, za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt in ki so dovolj 
likvidni, emisijske kupone ter izvedene 
finančne instrumente, uvrščene v trgovanje 
ali s katerimi se trguje v MTF ali OTF in ki 
so dovolj likvidni. Ta zahteva se uporablja 
tudi za navedbe interesov, na podlagi 
katerih je mogoče ukrepati. Organizirani 
trgi ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, 
zagotavljajo, da so te informacije v času 
običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 307
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 
prek njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF. Ta zahteva se uporablja 
tudi za navedbe interesov, na podlagi 
katerih je mogoče ukrepati. Organizirani
trgi ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, 
zagotavljajo, da so te informacije v času 
običajnih ur trgovanja stalno na voljo 

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, kjer je to primerno, na 
podlagi sistema trgovanja, s katerim se 
upravlja, objavijo cene in globino 
trgovskih interesov pri teh cenah za 
naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo prek 
njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF. Ta zahteva se uporablja 
tudi za navedbe interesov, na podlagi 
katerih je mogoče ukrepati. Če so 
oblikovane cene, organizirani trgi ter 
investicijska podjetja in upravljavci trga, ki 
upravljajo MTF ali OTF, tekoče objavljajo
te informacije za majhne posle, kot so 
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javnosti. opredeljeni v Direktivi 2004/109/ES in 
Direktivi 2010/73/EU, v času običajnih ur 
trgovanja.

Or. en

Obrazložitev

Če je pri trgovanju z nelastniškimi vrednostnimi papirji potrebna določena stopnja 
preglednosti pred trgovanjem, jo je treba omejiti le na maloprodajne posle, saj bi drugače 
povzročila velike motnje na veleprodajnih trgih. Vendar je vprašljivo, kakšno korist bo 
prinesla ta preglednost pred trgovanjem. Maloprodajni posli so opredeljeni v direktivah o 
prospektu in preglednosti, zato je treba zanje upoštevati ta obstoječi standard.

Predlog spremembe 308
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema 
trgovanja, s katerim se upravlja, objavijo 
cene in globino trgovskih interesov pri teh 
cenah za naročila ali ponudbe, ki se 
oglašujejo prek njihovih sistemov za 
obveznice in strukturirane finančne 
produkte, uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil izdan 
prospekt, emisijske kupone ter izvedene 
finančne instrumente, uvrščene v trgovanje 
ali s katerimi se trguje v MTF ali OTF. Ta 
zahteva se uporablja tudi za navedbe 
interesov, na podlagi katerih je mogoče 
ukrepati. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, zagotavljajo, da so te 
informacije v času običajnih ur trgovanja 
stalno na voljo javnosti.

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF, objavijo cene in globino trgovskih 
interesov pri teh cenah za naročila ali 
ponudbe, ki se oglašujejo prek njihovih 
sistemov za obveznice in strukturirane 
finančne produkte, uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu ali s katerimi se trguje 
v MTF ali za katere je bil izdan prospekt, 
emisijske kupone ter izvedene finančne 
instrumente, uvrščene v trgovanje ali s 
katerimi se trguje v MTF. Ta zahteva se 
uporablja tudi za navedbe interesov, na 
podlagi katerih je mogoče ukrepati. 
Organizirani trgi ter investicijska podjetja 
in upravljavci trga, ki upravljajo MTF, 
zagotavljajo, da so te informacije v času 
običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti.

Or. en
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Obrazložitev

To besedilo je potrebno za zagotovitev, da bodo za vse trgovalne platforme, ki jih upravljajo 
upravljavci trga ali investicijska podjetja, veljala ustrezna tržna pravila, kot je to podprl 
Evropski parlament v svojem poročilu iz decembra 2010 o mestih prikritega trgovanja („dark 
pools“). Zato se kategorija OTF odpravi. Namen tega besedila je zagotoviti enake 
konkurenčne pogoje med sistemi trgovanja. Cilj tega besedila ni le izboljšati preglednost, 
ampak tudi zagotoviti, da bodo za vse nelastniške finančne instrumente, s katerimi se trguje 
na večstranskem mestu trgovanja, veljala enaka pravila glede preglednosti pred trgovanjem.

Predlog spremembe 309
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 
prek njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF. Ta zahteva se uporablja 
tudi za navedbe interesov, na podlagi 
katerih je mogoče ukrepati. Organizirani 
trgi ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, 
zagotavljajo, da so te informacije v času 
običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti.

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, za instrumente, ki 
izpolnjujejo merila likvidnosti, določena v 
tem odstavku, objavijo cene in globino 
trgovskih interesov pri teh cenah za 
naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo prek 
njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF. Ta zahteva se uporablja 
tudi za navedbe interesov, na podlagi 
katerih je mogoče ukrepati. Organizirani 
trgi ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, 
zagotavljajo, da so take informacije za 
instrumente, ki izpolnjujejo merila 
likvidnosti, določena v tem odstavku, v 
času običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti. Če se o poslih dogovorijo 
profesionalne in primerne nasprotne 
stranke prek glasovnega pogajanja, je 
treba objaviti okvirne cene pred 
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trgovanjem, ki so čim bližje ceni posla, kot 
je to mogoče razumno doseči.
Zahteve iz tega člena se uporabljajo le za 
finančne instrumente, za katere je bilo 
ugotovljeno, da so dovolj likvidni, ali za 
katere obstaja likviden trg.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba vključitev modelov trgovanja, kot sta model zahtevkov za ponudbe in 
glasovno/hibridno izvrševanje, v sistem preglednosti. Ti modeli so zlasti pomembni za 
veleprodajne trge, na katerih vzdrževalci trga izravnajo tveganja, ki so jih prevzeli pri 
zagotavljanju likvidnosti svojim strankam. Za odločanje, kateri instrument je dovolj likviden, 
da bi bil vključen v sistem preglednosti, bi se lahko uporabljala merila iz člena 26(3).

Predlog spremembe 310
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema 
trgovanja, s katerim se upravlja, objavijo 
cene in globino trgovskih interesov pri teh 
cenah za naročila ali ponudbe, ki se 
oglašujejo prek njihovih sistemov za 
obveznice in strukturirane finančne 
produkte, uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil izdan 
prospekt, emisijske kupone ter izvedene 
finančne instrumente, uvrščene v trgovanje 
ali s katerimi se trguje v MTF ali OTF. Ta 
zahteva se uporablja tudi za navedbe 
interesov, na podlagi katerih je mogoče 
ukrepati. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, zagotavljajo, da so te 
informacije v času običajnih ur trgovanja 
stalno na voljo javnosti.

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF na podlagi sistema trgovanja, s 
katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 
prek njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF. Ta zahteva se uporablja tudi za 
navedbe interesov, na podlagi katerih je 
mogoče ukrepati. Organizirani trgi ter 
investicijska podjetja in upravljavci trga, ki 
upravljajo MTF, zagotavljajo, da so te 
informacije v času običajnih ur trgovanja 
stalno na voljo javnosti.
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Or. en

Predlog spremembe 311
Jean-Paul Gauzčs

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 
prek njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF. Ta zahteva se uporablja 
tudi za navedbe interesov, na podlagi 
katerih je mogoče ukrepati. Organizirani 
trgi ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, 
zagotavljajo, da so te informacije v času 
običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti.

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 
prek njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF. Ta zahteva se uporablja 
tudi za navedbe interesov, na podlagi 
katerih je mogoče ukrepati. Organizirani 
trgi ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, 
zagotavljajo, da so te informacije v času 
običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 312
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema 

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF, objavijo cene in globino trgovskih 
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trgovanja, s katerim se upravlja, objavijo 
cene in globino trgovskih interesov pri teh 
cenah za naročila ali ponudbe, ki se 
oglašujejo prek njihovih sistemov za 
obveznice in strukturirane finančne 
produkte, uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil izdan 
prospekt, emisijske kupone ter izvedene 
finančne instrumente, uvrščene v trgovanje 
ali s katerimi se trguje v MTF ali OTF. Ta 
zahteva se uporablja tudi za navedbe 
interesov, na podlagi katerih je mogoče 
ukrepati. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, zagotavljajo, da so te 
informacije v času običajnih ur trgovanja 
stalno na voljo javnosti.

interesov pri teh cenah za naročila ali 
ponudbe, ki se oglašujejo prek njihovih 
sistemov za obveznice in strukturirane 
finančne produkte, uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu ali s katerimi se trguje 
v MTF, za katere je bil izdan prospekt, 
emisijske kupone ter izvedene finančne 
instrumente, uvrščene v trgovanje ali s 
katerimi se trguje v MTF. Ta zahteva se 
uporablja tudi za navedbe interesov, na 
podlagi katerih je mogoče ukrepati. 
Organizirani trgi ter investicijska podjetja 
in upravljavci trga, ki upravljajo MTF, 
zagotavljajo, da so te informacije v času 
običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti. Stopnja razkritja in pogostnost 
objavljanja se umerita sorazmerno glede 
na izdajo, obseg posla in značilnosti 
nacionalnih trgov.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo člena 7(1) bi bilo treba spremeniti, da bi jasno izražalo isto načelo sorazmernosti, 
kot je navedeno v uvodni izjavi 14. Na podlagi tega načela je mogoče predvideti natančno 
opredelitev zahtev po preglednosti pred in po trgovanju, kot je navedeno v zgornji 
spremenjeni različici člena.

Predlog spremembe 313
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 
prek njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 
prek njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu, emisijske 



PE489.472v01-00 164/171 AM\901839SL.doc

SL

katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF. Ta zahteva se uporablja 
tudi za navedbe interesov, na podlagi 
katerih je mogoče ukrepati. Organizirani 
trgi ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, 
zagotavljajo, da so te informacije v času 
običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti.

kupone ter izvedene finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF. Ta zahteva se uporablja 
tudi za navedbe interesov, na podlagi 
katerih je mogoče ukrepati. Organizirani 
trgi ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, 
zagotavljajo, da so te informacije na voljo 
javnosti. Stopnja razkritja in pogostnost 
objavljanja se umerita sorazmerno glede 
na izdajo, obseg posla in značilnosti 
nacionalnih trgov.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo člena 7(1) bi bilo treba spremeniti, da bi jasno izražalo isto načelo sorazmernosti, 
kot je navedeno v uvodni izjavi 14. Na podlagi tega načela je mogoče predvideti natančno 
opredelitev zahtev po preglednosti pred in po trgovanju.

Predlog spremembe 314
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 
prek njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF. Ta zahteva se uporablja 
tudi za navedbe interesov, na podlagi 
katerih je mogoče ukrepati. Organizirani 
trgi ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, 

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 
prek njihovih sistemov, za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF, velikost posla pa je 
manjša od 100 000 EUR. Ta zahteva se 
uporablja tudi za navedbe interesov, na 
podlagi katerih je mogoče ukrepati. 
Organizirani trgi ter investicijska podjetja 
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zagotavljajo, da so te informacije v času 
običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti.

in upravljavci trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, zagotavljajo, da so te informacije v 
času običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Prag 100 000 EUR je dovolj nizek, da ne zajema poslov z velikimi obveznicami, ki jih 
izvršujejo institucionalni vlagatelji (tako ne bo preveč ogrozil likvidnosti), vendar dovolj 
visok, da zajema večino maloprodajnih poslov.

Predlog spremembe 315
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 
prek njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF. Ta zahteva se uporablja 
tudi za navedbe interesov, na podlagi 
katerih je mogoče ukrepati. Organizirani 
trgi ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, 
zagotavljajo, da so te informacije v času 
običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti.

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 
prek njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje na organiziranem 
trgu ali s katerimi se trguje v MTF ali 
OTF. Ta zahteva se uporablja tudi za 
navedbe interesov, na podlagi katerih je 
mogoče ukrepati. Organizirani trgi ter 
investicijska podjetja in upravljavci trga, ki 
upravljajo MTF ali OTF, zagotavljajo, da 
so te informacije v času običajnih ur 
trgovanja stalno na voljo javnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 316
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema 
trgovanja, s katerim se upravlja, objavijo 
cene in globino trgovskih interesov pri teh 
cenah za naročila ali ponudbe, ki se 
oglašujejo prek njihovih sistemov za 
obveznice in strukturirane finančne 
produkte, uvrščene v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil izdan 
prospekt, emisijske kupone ter izvedene 
finančne instrumente, uvrščene v trgovanje
ali s katerimi se trguje v MTF ali OTF. Ta 
zahteva se uporablja tudi za navedbe 
interesov, na podlagi katerih je mogoče 
ukrepati. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, zagotavljajo, da so te 
informacije v času običajnih ur trgovanja 
stalno na voljo javnosti.

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF na podlagi sistema trgovanja, s 
katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 
prek njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
za katere veljajo obveznosti trgovanja iz 
člena 24. Ta zahteva se uporablja tudi za 
navedbe interesov, na podlagi katerih je 
mogoče ukrepati. Organizirani trgi ter 
investicijska podjetja in upravljavci trga, ki 
upravljajo MTF, zagotavljajo, da so te 
informacije v času običajnih ur trgovanja 
stalno na voljo javnosti.

Ta obveznost objave se ne uporablja za 
posle z izvedenimi finančnimi instrumenti 
nefinančnih nasprotnih strank, ki 
zmanjšujejo objektivno merljiva tveganja, 
neposredno povezana s poslovno 
dejavnostjo ali financiranjem poslov te 
nasprotne stranke.

Or. en

Obrazložitev

Izvedeni finančni instrumenti, ki jih uporabljajo nefinančna podjetja, so prilagojeni za prožno 
in učinkovito zavarovanje pred tveganji, ki izhajajo iz poslovanja. Predlog spremembe bi 
izvzel te posle iz zahteve po preglednosti, saj bi objavljanje teh prilagojenih poslov verjetno 
povzročilo težave glede zaupnosti.
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Predlog spremembe 317
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 
prek njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se 
trguje v MTF ali OTF. Ta zahteva se 
uporablja tudi za navedbe interesov, na 
podlagi katerih je mogoče ukrepati. 
Organizirani trgi ter investicijska podjetja 
in upravljavci trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, zagotavljajo, da so te informacije v 
času običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti.

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 
prek njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
za katere veljajo obveznosti trgovanja iz 
člena 24. Ta zahteva se uporablja tudi za 
navedbe interesov, na podlagi katerih je 
mogoče ukrepati. Organizirani trgi ter 
investicijska podjetja in upravljavci trga, ki 
upravljajo MTF ali OTF, zagotavljajo, da 
so te informacije v času običajnih ur 
trgovanja stalno na voljo javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe omejuje zahteve po preglednosti pred trgovanjem na izvedene 
finančne instrumente, za katere velja obveznost trgovanja iz člena 24, kar bi posledično iz 
zahtev po preglednosti pred trgovanjem, ki bi jih morali izpolnjevati upravljavci MTF, 
izključilo posle nefinančnih nasprotnih strank, za katere velja prag kliringa iz uredbe o 
infrastrukturi evropskega trga.

Predlog spremembe 318
Pablo Zalba Bidegain

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

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 
prek njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF. Ta zahteva se uporablja 
tudi za navedbe interesov, na podlagi 
katerih je mogoče ukrepati. Organizirani 
trgi ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, 
zagotavljajo, da so te informacije v času 
običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti.

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo
prek njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, kot to zahteva 
Direktiva 2003/71/ES o prospektu, ki se 
objavi ob javni ponudbi ali sprejemu 
vrednostnih papirjev v trgovanje, 
emisijske kupone ter izvedene finančne 
instrumente, uvrščene v trgovanje ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF. Ta 
zahteva se uporablja tudi za navedbe 
interesov, na podlagi katerih je mogoče 
ukrepati. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, zagotavljajo, da so te 
informacije v času običajnih ur trgovanja 
stalno na voljo javnosti.

Or. en

Predlog spremembe 319
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, investicijskim podjetjem, ki 
so v skladu s členom 17 obvezana 
objavljati svoje ponudbe glede obveznic, 
strukturiranih finančnih produktov, 
emisijskih kuponov in izvedenih finančnih 
instrumentov, pod razumnimi poslovnimi 
pogoji in na nediskriminacijski način 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)
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zagotovijo dostop do sistemov, ki jih 
uporabljajo za objavljanje informacij iz 
odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 320
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, investicijskim podjetjem, ki 
so v skladu s členom 17 obvezana 
objavljati svoje ponudbe glede obveznic, 
strukturiranih finančnih produktov, 
emisijskih kuponov in izvedenih finančnih 
instrumentov, pod razumnimi poslovnimi 
pogoji in na nediskriminacijski način 
zagotovijo dostop do sistemov, ki jih 
uporabljajo za objavljanje informacij iz 
odstavka 1.

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF, investicijskim podjetjem, ki so v 
skladu s členom 17 obvezana objavljati 
svoje ponudbe glede obveznic, 
strukturiranih finančnih produktov, 
emisijskih kuponov in izvedenih finančnih 
instrumentov, pod razumnimi poslovnimi 
pogoji in na nediskriminacijski način 
zagotovijo dostop do sistemov, ki jih 
uporabljajo za objavljanje informacij iz 
odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 321
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, investicijskim podjetjem, ki 
so v skladu s členom 17 obvezana 
objavljati svoje ponudbe glede obveznic, 
strukturiranih finančnih produktov, 

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, investicijskim podjetjem, ki 
so v skladu s členom 17 obvezana 
objavljati svoje ponudbe glede obveznic, 
strukturiranih finančnih produktov, 
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emisijskih kuponov in izvedenih finančnih 
instrumentov, pod razumnimi poslovnimi 
pogoji in na nediskriminacijski način 
zagotovijo dostop do sistemov, ki jih 
uporabljajo za objavljanje informacij iz 
odstavka 1.

emisijskih kuponov in izvedenih finančnih 
instrumentov, pod razumnimi poslovnimi 
pogoji in na nediskriminacijski način 
zagotovijo učinkovit dostop do sistemov, 
ki jih uporabljajo za objavljanje informacij 
iz odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 322
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, investicijskim podjetjem, ki 
so v skladu s členom 17 obvezana 
objavljati svoje ponudbe glede obveznic, 
strukturiranih finančnih produktov, 
emisijskih kuponov in izvedenih 
finančnih instrumentov, pod razumnimi 
poslovnimi pogoji in na 
nediskriminacijski način zagotovijo 
dostop do sistemov, ki jih uporabljajo za
objavljanje informacij iz odstavka 1.

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, na podlagi sistema 
trgovanja, s katerim se upravlja, kjer je to 
primerno, objavijo cene in globino 
trgovskih interesov pri teh cenah za 
naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo prek 
njihovih sistemov, za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, 
uvrščene v trgovanje na organiziranem 
trgu ali za katere je bil izdan prospekt, 
emisijske kupone ter izvedene finančne 
instrumente, uvrščene v trgovanje ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF. Ta 
zahteva se uporablja tudi za navedbe 
interesov, na podlagi katerih je mogoče 
ukrepati. Če so oblikovane cene, 
organizirani trgi ter investicijska podjetja 
in upravljavci trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, zagotavljajo, da so te informacije v 
času običajnih ur trgovanja stalno na 
voljo javnosti, kjer je to primerno. Če se o 
poslih diskrecijsko dogovorijo udeleženci 
na trgu prek glasovnega pogajanja, je 
treba objaviti okvirne cene pred 
trgovanjem, ki so čim bližje ceni posla, kot 
je to mogoče razumno doseči.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja vključitev modelov trgovanja, kot sta model zahtevkov za 
ponudbe in glasovno/hibridno izvrševanje, v sistem preglednosti. Ti modeli so zlasti 
pomembni za veleprodajne trge, na katerih vzdrževalci trga izravnajo tveganja, ki so jih 
prevzeli pri zagotavljanju likvidnosti svojim strankam.


