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Predlog spremembe 323
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odobritev opustitev Opustitve

Or. en

Predlog spremembe 324
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 8 – 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 7(1) za posebne sklope produktov, na 
podlagi tržnega modela, posebnih 
značilnosti dejavnosti trgovanja in 
likvidnosti v primerih, opredeljenih v 
skladu z odstavkom 4.

1. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 
podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, da objavijo informacije iz 
člena 7(1), za posebne sklope produktov, 
na podlagi:

(i) tržnega modela;
(ii) posebnih značilnosti dejavnosti 
trgovanja s produktom;

(iii) značilnosti posameznih trgov, 
vključno s številom in vrsto udeležencev 
na trgu;
(iv) obsega ali vrste naročil, metode 
trgovanja ter obsega in vrste izdaje 
finančnega instrumenta;
(v) profila in kakršnega koli drugega 
ustreznega merila za oceno likvidnosti 
določenega produkta.
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Zlasti imajo pristojni organi možnost, da 
opustijo to obveznost v zvezi z naročili, ki 
so velika v primerjavi z običajnim tržnim 
obsegom, v katerem poslujejo 
neprofesionalni vlagatelji, za obveznico, 
strukturirani finančni produkt, emisijski 
kupon ali izvedeni finančni instrument ali 
vrsto ali razred zadevne obveznice, 
strukturiranega finančnega produkta, 
emisijskega kupona ali izvedenega 
finančnega instrumenta.
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

Na manjših trgih obveznic bi lahko sistem popolne preglednosti zelo negativno vplival na 
pripravljenost in sposobnost vzdrževalcev trga, da podajo cene, kar bi zmanjšalo likvidnost. 
Umerjanje zahtev po preglednosti mora zato temeljiti na načelih previdnosti in sorazmernosti. 
To je posebej pomembno na trgih obveznic in izvedenih finančnih instrumentov.

Predlog spremembe 325
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 8 – 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 7(1) za posebne sklope produktov, na 
podlagi tržnega modela, posebnih 
značilnosti dejavnosti trgovanja in 
likvidnosti v primerih, opredeljenih v 
skladu z odstavkom 4.

1. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 
podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, da objavijo informacije iz 
člena 7(1), za posebne sklope produktov, 
na podlagi tržnega modela in posebnih 
značilnosti dejavnosti trgovanja s 
produktom v primerih, opredeljenih v 
skladu z odstavkom 4.

Or. en



AM\901886SL.doc 5/179 PE489.477v01-00

SL

Predlog spremembe 326
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 8 – 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 7(1) za posebne sklope produktov, na 
podlagi tržnega modela, posebnih 
značilnosti dejavnosti trgovanja in 
likvidnosti v primerih, opredeljenih v 
skladu z odstavkom 4.

1. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 
podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF, da objavijo informacije iz člena 7(1),
za posebne sklope produktov, na podlagi 
posebnih značilnosti dejavnosti trgovanja s 
produktom.

Or. en

Predlog spremembe 327
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – 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 7(1) za posebne 
sklope produktov, na podlagi tržnega 
modela, posebnih značilnosti dejavnosti 
trgovanja in likvidnosti v primerih, 
opredeljenih v skladu z odstavkom 4.

1. Organiziranim trgom ter investicijskim
podjetjem in upravljavcem trga, ki 
upravljajo MTF ali OTF, za posebne 
sklope produktov, ki veljajo za nelikvidne, 
v primerih, opredeljenih v skladu z 
odstavkom 4, ni treba objaviti informacij 
iz člena 7(1).

Or. en

Predlog spremembe 328
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zlasti imajo pristojni organi možnost, da 
opustijo to obveznost v zvezi z naročili, ki 
so velika v primerjavi z običajnim tržnim 
obsegom, v katerem poslujejo 
neprofesionalni vlagatelji, za obveznico, 
strukturirani finančni produkt, emisijski 
kupon ali izvedeni finančni instrument ali 
vrsto ali razred zadevne obveznice, 
strukturiranega finančnega produkta, 
emisijskega kupona ali izvedenega 
finančnega instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 329
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi lahko opustijo 
obveznost organiziranih trgov ter 
investicijskih podjetij in upravljavcev trga, 
ki upravljajo MTF ali OTF, da objavijo 
informacije iz člena 7(1), na podlagi vrste 
in obsega naročil ter metode trgovanja v 
skladu z odstavkom 4. Zlasti morajo imeti 
pristojni organi možnost, da opustijo to 
obveznost v zvezi z naročili, ki so velika v 
primerjavi z običajnim tržnim obsegom za 
obveznico, strukturirani finančni produkt, 
emisijske kupone ali izvedeni finančni 
instrument ali vrsto zadevne obveznice, 
strukturiranega finančnega produkta, 
emisijskega kupona ali izvedenega 
finančnega instrumenta.

2. Pristojni organi zagotovijo, da se pri 
določanju vrste in področja uporabe 
opustitve upoštevajo vse ustrezne 
okoliščine, vključno z interesi tako 
vlagateljev kot izdajateljev in izdajateljev 
državnih obveznic ter likvidnost trga. 
Pristojni organi zagotovijo, da zahteve po 
preglednosti ne ogrožajo finančne 
stabilnosti ali regulatornih namenov, na 
primer urejanja finančnih institucij.
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Or. en

Obrazložitev

Pristojni organi bi morali pri določanju stopnje preglednosti vedno upoštevati vse ustrezne 
okoliščine. Zahteve morajo biti sorazmerne ter morajo upoštevati potrebo po ustreznem 
ravnovesju med preglednostjo in likvidnostjo ter interese vlagateljev in izdajateljev.

Predlog spremembe 330
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 
podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, da objavijo informacije iz 
člena 7(1), na podlagi vrste in obsega 
naročil ter metode trgovanja v skladu z 
odstavkom 4. Zlasti morajo imeti pristojni 
organi možnost, da opustijo to obveznost v 
zvezi z naročili, ki so velika v primerjavi z 
običajnim tržnim obsegom za obveznico, 
strukturirani finančni produkt, emisijske 
kupone ali izvedeni finančni instrument ali 
vrsto zadevne obveznice, strukturiranega 
finančnega produkta, emisijskega kupona 
ali izvedenega finančnega instrumenta.

2. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 
podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, da objavijo informacije iz 
člena 7(1), na podlagi vrste in obsega 
naročil ter metode trgovanja v skladu z 
odstavkom 4. Zlasti morajo imeti pristojni 
organi možnost, da opustijo to obveznost v 
zvezi z naročili, ki so velika v primerjavi z 
običajnim tržnim obsegom, v katerem
poslujejo neprofesionalni vlagatelji, kot je 
določeno v Direktivi 2004/109/ES in 
Direktivi 2010/73/ EU, za obveznico, 
strukturirani finančni produkt, emisijski 
kupon ali izvedeni finančni instrument ali 
vrsto zadevne obveznice, strukturiranega 
finančnega produkta, emisijskega kupona 
ali izvedenega finančnega instrumenta.

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 obstoječ standard.



PE489.477v01-00 8/179 AM\901886SL.doc

SL

Predlog spremembe 331
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 
podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, da objavijo informacije iz 
člena 7(1), na podlagi vrste in obsega 
naročil ter metode trgovanja v skladu z 
odstavkom 4. Zlasti morajo imeti pristojni 
organi možnost, da opustijo to obveznost v 
zvezi z naročili, ki so velika v primerjavi z 
običajnim tržnim obsegom za obveznico, 
strukturirani finančni produkt, emisijske 
kupone ali izvedeni finančni instrument ali 
vrsto zadevne obveznice, strukturiranega 
finančnega produkta, emisijskega kupona 
ali izvedenega finančnega instrumenta.

2. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 
podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF, da objavijo informacije iz člena 7(1), 
na podlagi vrste in obsega naročil ter 
metode trgovanja v skladu z odstavkom 4. 
Zlasti morajo imeti pristojni organi 
možnost, da opustijo to obveznost v zvezi z 
naročili, ki so velika v primerjavi z 
običajnim tržnim obsegom za obveznico, 
strukturirani finančni produkt, emisijski 
kupon ali izvedeni finančni instrument ali 
vrsto zadevne obveznice, strukturiranega 
finančnega produkta, emisijskega kupona 
ali izvedenega finančnega instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 332
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 
podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, da objavijo informacije iz 
člena 7(1), na podlagi vrste in obsega 
naročil ter metode trgovanja v skladu z 
odstavkom 4. Zlasti morajo imeti pristojni 
organi možnost, da opustijo to obveznost v 
zvezi z naročili, ki so velika v primerjavi z 
običajnim tržnim obsegom za obveznico, 
strukturirani finančni produkt, emisijske 

2. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 
podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, da objavijo informacije iz 
člena 7(1), v zvezi z naročili, ki so velika v 
primerjavi z običajnim tržnim obsegom, v 
katerem poslujejo neprofesionalni 
vlagatelji, za obveznico, strukturirani 
finančni produkt, emisijski kupon ali 
izvedeni finančni instrument ali vrsto ali 
razredom zadevne obveznice, 
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kupone ali izvedeni finančni instrument ali 
vrsto zadevne obveznice, strukturiranega 
finančnega produkta, emisijskega kupona 
ali izvedenega finančnega instrumenta.

strukturiranega finančnega produkta, 
emisijskega kupona ali izvedenega 
finančnega instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 333
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Organizirani trgi in investicijska 
podjetja ter upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF ali katere koli nadomestne 
trgovinske ureditve, si pri izvrševanju 
naročil z 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 334
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkoma 1 in 2 pristojni organi 
obvestijo ESMA in druge pristojne organe 
o načrtovani uporabi opustitev in 
predložijo obrazložitev glede njihovega 
delovanja. Namero o odobritvi opustitve je 

črtano
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treba priglasiti najmanj 6 mesecev pred 
načrtovanim začetkom veljavnosti 
opustitve. V treh mesecih od prejema 
obvestila ESMA predloži mnenje 
zadevnemu pristojnemu organu, v 
katerem oceni združljivost vsake 
posamezne zahteve za opustitev z 
zahtevami iz odstavkov 1 in 2, ki so 
opredeljene v delegiranem aktu, sprejetem 
v skladu z odstavkom 4(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

Predlog spremembe 335
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkoma 1 in 2 pristojni organi 
obvestijo ESMA in druge pristojne organe 
o načrtovani uporabi 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 mnenje 
zadevnemu pristojnemu organu, v katerem 
oceni združljivost vsake posamezne 
zahteve za opustitev z zahtevami iz 
odstavkov 1 in 2, ki so opredeljene v 

3. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkoma 1 pristojni organi obvestijo 
ESMA in druge pristojne organe o 
načrtovani uporabi opustitev in predložijo 
obrazložitev glede njihovega delovanja. 
Namero o odobritvi opustitve je treba 
priglasiti najmanj 2 meseca pred 
načrtovanim začetkom veljavnosti 
opustitve. Po prejemu obvestila ESMA v 
roku dveh mesecev predloži mnenje 
zadevnemu pristojnemu organu, v katerem 
oceni združljivost vsake posamezne 
zahteve za opustitev z zahtevami iz 
odstavkov 1 in 2, ki so opredeljene v 
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delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 4(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.

delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 4(b). Po izteku dvomesečnega 
obdobja lahko pristojni organ uveljavi 
opustitev, ne glede na to, ali je organ 
ESMA izdal mnenje ali ne. 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

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

Predlog spremembe 336
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkoma 1 in 2 pristojni organi 
obvestijo ESMA in druge pristojne organe 
o načrtovani uporabi 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 mnenje 
zadevnemu pristojnemu organu, v katerem 
oceni združljivost vsake posamezne 
zahteve za opustitev z zahtevami iz 
odstavkov 1 in 2, ki so opredeljene v 

3. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkoma 1 in 2 pristojni organi 
obvestijo ESMA in druge pristojne organe 
o načrtovani uporabi 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 mnenje 
zadevnemu pristojnemu organu, v katerem 
oceni združljivost vsake posamezne 
zahteve za opustitev z zahtevami iz 
odstavkov 1 in 2, ki so opredeljene v 
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delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 4(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.

delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 4(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

Glede na pomen, ki ga bodo imele te opustitve za delovanje trgov nelastniških vrednostnih 
papirjev, je šestmesečni postopek odobritve predolg. Enomesečno obdobje je sprejemljivejše.

Predlog spremembe 337
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkoma 1 in 2 pristojni organi 
obvestijo ESMA in druge pristojne organe 
o načrtovani uporabi 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 mnenje 
zadevnemu pristojnemu organu, v katerem 
oceni združljivost vsake posamezne 
zahteve za opustitev z zahtevami iz 
odstavkov 1 in 2, ki so opredeljene v 
delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 4(b). Kadar zadevni pristojni 
organ odobri opustitev in se pristojni 
organ druge države članice s tem ne 
strinja, lahko zadevni pristojni organ o 

3. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkoma 1 in 2 pristojni organi 
obvestijo ESMA in druge pristojne organe 
o načrtovani uporabi 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 
zavezujoče/pozitivno mnenje zadevnemu 
pristojnemu organu, v katerem oceni 
združljivost vsake posamezne zahteve za 
opustitev z zahtevami iz odstavkov 1 in 2, 
ki so opredeljene v delegiranem aktu, 
sprejetem v skladu z odstavkoma 4(b) in 
(c). Da bi se izognili dvomu, pristojni 
organ glede na zavezujočo naravo mnenja 
ESMA odobri le opustitve, ki so
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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.

popolnoma usklajene z mnenjem ESMA. 
ESMA spremlja uporabo opustitev in 
Komisiji predloži letno poročilo o njihovi 
uporabi v praksi.

Or. en

Predlog spremembe 338
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkoma 1 in 2 pristojni organi 
obvestijo ESMA in druge pristojne organe 
o načrtovani uporabi 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 mnenje 
zadevnemu pristojnemu organu, v katerem 
oceni združljivost vsake posamezne 
zahteve za opustitev z zahtevami iz 
odstavkov 1 in 2, ki so opredeljene v 
delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 4(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.

3. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkoma 1 in 2 pristojni organi 
obvestijo ESMA in druge pristojne organe 
o načrtovani uporabi 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 pozitivno mnenje 
zadevnemu pristojnemu organu, v katerem 
oceni združljivost vsake posamezne 
zahteve za opustitev z zahtevami iz 
odstavkov 1 in 2, ki so opredeljene v 
delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 4(b). 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 
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praksi.

Or. en

Predlog spremembe 339
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkoma 1 in 2 pristojni organi 
obvestijo ESMA in druge pristojne organe 
o načrtovani uporabi 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 mnenje 
zadevnemu pristojnemu organu, v katerem 
oceni združljivost vsake posamezne 
zahteve za opustitev z zahtevami iz 
odstavkov 1 in 2, ki so opredeljene v 
delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 4(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.

3. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkoma 1 in 2 pristojni organi 
obvestijo ESMA in druge pristojne organe 
o načrtovani uporabi 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 zavezujoče 
mnenje zadevnemu pristojnemu organu, v 
katerem oceni združljivost vsake 
posamezne zahteve za opustitev z 
zahtevami iz odstavkov 1 in 2, ki so 
opredeljene v delegiranem aktu, sprejetem 
v skladu z odstavkom 4(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

Predlog spremembe 340
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pred odobritvijo opustitve v skladu z 
odstavkoma 1 in 2 pristojni organi 
obvestijo ESMA in druge pristojne organe 
o načrtovani uporabi 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 mnenje 
zadevnemu pristojnemu organu, v katerem 
oceni združljivost vsake posamezne 
zahteve za opustitev z zahtevami iz 
odstavkov 1 in 2, ki so opredeljene v 
delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 4(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.

3. Organizirani trgi in investicijska 
podjetja ter upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, pridobijo dovoljenje 
pristojnega organa pred uporabo izvzetja 
iz odstavkov (1) in (2). Pred odobritvijo 
opustitve v skladu z odstavkoma 1 in 2 
pristojni organi obvestijo ESMA in druge 
pristojne organe o načrtovani uporabi 
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 mnenje 
zadevnemu pristojnemu organu, v katerem 
oceni združljivost vsake posamezne 
zahteve za opustitev z zahtevami iz 
odstavkov 1 in 2, ki so opredeljene v 
delegiranem aktu, sprejetem v skladu z 
odstavkom 4(b).

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 
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
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Predlog spremembe 341
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 organ 
ne odobri opustitve upravljavcem trga, ki 
upravljajo MTF ali OTF, brez pozitivnega 
skupnega mnenja kolegija.

Or. en

Predlog spremembe 342
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pristojni organi lahko organiziranim 
trgom, upravljavcem trga ali 
investicijskim podjetjem odvzamejo 
dovoljenje za uporabo ene od opustitev iz 
odstavka 4. 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 
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organ po prejetju mnenja uveljavi svojo 
odločitev.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnim organom je treba zagotoviti zadostno prožnost tako pri odobritvi kot pri odpravi 
dovoljenj za uporabo opustitev. Tako se bodo lahko pristojni organi hitro odzvali na 
nepredviden razvoj dogodkov na trgu.

Predlog spremembe 343
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 344
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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



PE489.477v01-00 18/179 AM\901886SL.doc

SL

Predlog spremembe 345
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 346
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 347
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) razpon naročil ali ponudb ter cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah, 
ki jih je treba objaviti za vsak zadevni 
razred finančnega instrumenta v skladu s 

(a) razpon naročil ali ponudb ter cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah, 
ki jih je treba objaviti za vsak zadevni 
razred finančnega instrumenta, v katerem 
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členom 7(1); je velikost poslov manjša od 100 000 
EUR, v skladu s členom 7(1);

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 348
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pogoje, pod katerimi se lahko za 
posamezen razred zadevnega finančnega 
instrumenta opusti razkritje pred 
trgovanjem v skladu z odstavkoma 1 in 2, 
pri čemer se upoštevajo:

(b) pogoje, pod katerimi se lahko 
instrument šteje za dovolj likvidnega, da 
se lahko zanj izvaja neprekinjeno javno 
določanje cene, in globino trgovskih 
interesov, v skladu s členom 7(1) in (2), pri 
čemer se upoštevajo:

Or. en

Predlog spremembe 349
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pogoje, pod katerimi se lahko za 
posamezen razred zadevnega finančnega 
instrumenta opusti razkritje pred 
trgovanjem v skladu z odstavkoma 1 in 2, 
pri čemer se upoštevajo:

(b) pogoje, pod katerimi se lahko za 
posamezen razred zadevnega finančnega 
instrumenta opusti razkritje pred 
trgovanjem v skladu z odstavkom 1, pri 
čemer se upoštevajo:

Or. en
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Predlog spremembe 350
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) tržni model; črtano

Or. en

Predlog spremembe 351
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) tržni model; (i) tržni model, kot so sistem zahtevkov za 
ponudbe in glasovni borznoposredniški 
sistemi;

Or. en

Predlog spremembe 352
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) profil likvidnosti, vključno s številom 
in vrsto udeležencev na določenem trgu 
ter kakršnimi koli drugimi ustreznimi 
merili za oceno likvidnosti;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 353
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) profil likvidnosti, vključno s številom 
in vrsto udeležencev na določenem trgu 
ter kakršnimi koli drugimi ustreznimi 
merili za oceno likvidnosti;

(iii) profil likvidnosti ter kakršna koli
druga ustrezna merila za oceno likvidnosti 
določenega produkta;

Or. en

Predlog spremembe 354
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) profil likvidnosti, vključno s številom 
in vrsto udeležencev na določenem trgu ter 
kakršnimi koli drugimi ustreznimi merili za 
oceno likvidnosti;

(iii) profil likvidnosti, vključno s številom 
in vrsto udeležencev na določenem trgu ter 
kakršnimi koli drugimi ustreznimi merili za 
oceno likvidnosti, za primerno obravnavo 
stalno in občasno likvidnih ter nelikvidnih 
produktov;

Or. en

Predlog spremembe 355
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) profil likvidnosti, vključno s številom 
in vrsto udeležencev na določenem trgu ter 
kakršnimi koli drugimi ustreznimi merili za 

(iii) za obveznice, strukturirane produkte 
in emisijske kupone profil likvidnosti, 
vključno s številom in vrsto udeležencev 
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oceno likvidnosti; na določenem trgu ter kakršnimi koli 
drugimi ustreznimi merili za oceno 
likvidnosti;

Or. en

Predlog spremembe 356
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) profil likvidnosti, vključno s številom 
in vrsto udeležencev na določenem trgu ter 
kakršnimi koli drugimi ustreznimi merili za 
oceno likvidnosti;

(iii) seznam instrumentov, za katere se 
šteje, da so nelikvidni, in sicer na podlagi 
profila likvidnosti, vključno s številom in 
vrsto udeležencev na določenem trgu ter 
kakršnimi koli drugimi ustreznimi merili za 
oceno likvidnosti;

Or. en

Predlog spremembe 357
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – točka b – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii a) značilnosti posameznih trgov, 
vključno s številom in vrsto udeležencev 
na zadevnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 358
Kay Swinburne
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – točka b – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) obseg ali vrsta naročil ter obseg in 
vrsta izdaje finančnega instrumenta.

(iv) obseg in vrsta naročil ter obseg in vrsta 
izdaje finančnega instrumenta, za 
omogočanje ustreznega razlikovanja med 
maloprodajnimi, vmesnimi in 
veleprodajnimi trgi;

Or. en

Obrazložitev

Trg nelastniških vrednostnih papirjev je mogoče razdeliti na tranše, da bi se natančno 
opredelil učinek preglednosti po trgovanju. V idealnem primeru bi o maloprodajnih poslih 
poročali v realnem času, o srednje velikih poslih z daljšim časovnim zamikom, o 
veleprodajnih poslih pa s še daljšim časovnim zamikom. Tako bi zahteve po preglednosti po 
trgovanju ustrezale različnim modelom trgovanja, ki jih uporabljajo različni udeleženci na 
trgu, in sicer z enostavnim sistemom, ki bi ga bilo mogoče enostavno uporabljati za različne 
instrumente.

Predlog spremembe 359
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje izvedbenih tehničnih standardov 
iz prvega pododstavka v skladu s členom 
15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 360
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)
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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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 361
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1095/201011.
__________________
1 UL vstaviti datum 12 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 362
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. 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.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 363
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. 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.

5. 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

Predlog spremembe 364
Kay Swinburne
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Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Kadar se likvidnost finančnega 
instrumenta določenega razreda zniža pod 
prag iz odstavka 5(b)(2), lahko pristojni 
organ, odgovoren za nadzor enega ali več 
mest trgovanja, na katerih se trguje s tem 
finančnim instrumentom, začasno opusti 
obveznosti iz člena 7(1). Ta prag se določi 
na podlagi objektivnih meril.
Odložitev velja najprej največ tri mesece 
od datuma objave na spletnem mestu 
zadevnega pristojnega organa. Če so 
razlogi za odložitev še vedno veljavni, se 
lahko takšna odložitev podaljša, vendar 
največ za tri mesece naenkrat. Če se 
odložitev po treh mesecih ne podaljša, 
samodejno preneha veljati.
Pristojni organ pred opustitvijo (ali 
podaljšanjem opustitve) teh obveznosti 
obvesti ESMA o svojem predlogu in 
analizi. ESMA v najkrajšem možnem času 
predloži pristojnemu organu svoje mnenje 
o tem, ali so nastale razmere iz tega 
odstavka.
ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, ki določajo 
parametre in metode za izračun praga 
likvidnosti iz prvega odstavka.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prejšnjega pododstavka 
v skladu s postopkom iz členov 10 do 14 
Uredbe (EU) št. 1095/2010. Parametri in 
metode, na podlagi katerih države članice 
izračunajo prag, se določijo tako, da prag, 
ko je dosežen, predstavlja bistveno 
znižanje prometa na mestih trgovanja, ki 
jih nadzoruje priglasitveni organ, glede 
na povprečno višino prometa na teh 
mestih trgovanja za zadevni finančni 
instrument.



AM\901886SL.doc 27/179 PE489.477v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

V času izrednih napetosti na trgu, kot je bil propad družbe Lehman Brothers, se je med 
udeleženci na trgu, ki je bil prej likviden, večinoma uporabljalo glasovno trgovanje. V teh 
razmerah je treba pristojnim organom omogočiti, da opustijo zahteve po preglednosti pred 
trgovanjem, da bi se lahko izboljšalo stanje na trgu.

Predlog spremembe 365
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 9 – 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 čas 
opravljenih poslov 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. Organizirani trgi ter 
investicijska podjetja in upravljavci trga, ki 
upravljajo MTF ali OTF, objavljajo 
podrobnosti vseh teh poslov čim bolj 
sprotno ob razumnih poslovnih pogojih.

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF, objavijo ceno, obseg in čas 
opravljenih poslov 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. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF, objavljajo podrobnosti vseh teh 
poslov čim bolj sprotno, kolikor je to 
tehnično izvedljivo, še zlasti pa z največ 
triminutnim časovnim zamikom za trge 
obveznic.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega besedila je določiti največji časovni zamik pri poročanju o poslih na trgih 
obveznic. Ta člen je treba brati skupaj s členom 20, da bi zagotovili enake konkurenčne 
pogoje v zvezi z zahtevami po preglednosti za vsa mesta trgovanja, vključno s prostim trgom. 
Če bi člen 20 vsebinsko razvrednotili, bi zmanjšali zaviralni učinek uvrstitve v trgovanje na 
organiziranem trgu.
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Predlog spremembe 366
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 9 – 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 čas 
opravljenih poslov 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. Organizirani trgi ter 
investicijska podjetja in upravljavci trga, ki 
upravljajo MTF ali OTF, objavljajo 
podrobnosti vseh teh poslov čim bolj 
sprotno ob razumnih poslovnih pogojih.

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF, objavijo ceno, obseg in čas 
opravljenih poslov 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. 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 367
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 9 – 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 čas 
opravljenih poslov 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. Organizirani trgi ter 
investicijska podjetja in upravljavci trga, ki 
upravljajo MTF ali OTF, objavljajo 
podrobnosti vseh teh poslov čim bolj 

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF, objavijo ceno, obseg in čas 
opravljenih poslov 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. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF, objavljajo podrobnosti vseh teh 
poslov čim bolj sprotno, kolikor je to 
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sprotno ob razumnih poslovnih pogojih. tehnično izvedljivo. Stopnja razkritja in 
pogostnost objavljanja se umerita 
sorazmerno glede na izdajo, obseg posla 
in značilnosti nacionalnih trgov.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve po preglednosti pred trgovanjem in po njem za finančne instrumente, za katere je bil 
(zlasti) objavljen prospekt, so nesorazmerne ob upoštevanju naslednjega: o teh instrumentih 
se lahko pogaja celo majhna kreditna institucija na zelo omejenih trgih, razmerje med stroški 
in koristmi med preglednostjo in obremenitvijo kreditne institucije pa je zelo majhno.

Predlog spremembe 368
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 9 – 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 čas 
opravljenih poslov 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. Organizirani trgi ter 
investicijska podjetja in upravljavci trga, ki 
upravljajo MTF ali OTF, objavljajo 
podrobnosti vseh teh poslov čim bolj 
sprotno ob razumnih poslovnih pogojih.

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, objavijo ceno, obseg in čas 
opravljenih poslov 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. 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

Predlog spremembe 369
Alfredo Pallone
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Predlog uredbe
Člen 9 – 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 čas 
opravljenih poslov 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. Organizirani trgi ter 
investicijska podjetja in upravljavci trga, ki 
upravljajo MTF ali OTF, objavljajo 
podrobnosti vseh teh poslov čim bolj 
sprotno ob razumnih poslovnih pogojih.

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, objavijo ceno, obseg in čas 
opravljenih poslov 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. Organizirani trgi ter 
investicijska podjetja in upravljavci trga, ki 
upravljajo MTF ali OTF, objavljajo 
podrobnosti vseh teh poslov. Stopnja 
razkritja in pogostnost objavljanja se 
umerita sorazmerno glede na izdajo, 
obseg posla in značilnosti nacionalnih 
trgov.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve po preglednosti po trgovanju za finančne instrumente, za katere je bil objavljen 
prospekt, so nesorazmerne ob upoštevanju naslednjega: – o teh instrumentih se lahko pogaja 
celo majhna kreditna institucija na zelo omejenih (in neorganiziranih) trgih, – razmerje med 
stroški in koristi med preglednostjo in obremenitvijo kreditne institucije je zelo majhno, –
dejansko in praktično izvajanje bi bilo negotovo, ker informacije niso vedno na voljo.

Predlog spremembe 370
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 9 – 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 čas 
opravljenih poslov 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, objavijo ceno, obseg in čas 
opravljenih poslov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
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katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene 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 ob razumnih poslovnih 
pogojih.

katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
za katere veljajo obveznosti trgovanja iz 
člena 24. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF, objavljajo podrobnosti vseh teh 
poslov čim bolj sprotno, kolikor je to 
tehnično izvedljivo.

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.

Predlog spremembe 371
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 9 – 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 čas 
opravljenih poslov 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. Organizirani trgi ter 
investicijska podjetja in upravljavci trga, ki 

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, objavijo ceno, obseg in čas 
opravljenih poslov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu, MTF, 
OTF ali v kateri koli drugi ureditvi
trgovanja 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. 
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upravljajo MTF ali OTF, objavljajo 
podrobnosti vseh teh poslov čim bolj 
sprotno ob razumnih poslovnih pogojih.

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 372
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 9 – 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 čas 
opravljenih poslov 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. Organizirani trgi 
ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, objavljajo 
podrobnosti vseh teh poslov čim bolj 
sprotno ob razumnih poslovnih pogojih.

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, objavijo ceno, obseg in čas 
opravljenih poslov 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. 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

Obrazložitev

Ta predlog spremembe omejuje zahteve po preglednosti po trgovanju na izvedene finančne 
instrumente, za katere velja obveznost trgovanja iz člena 24, kar bi posledično iz zahtev po 
preglednosti po trgovanju, ki bi jih morali izpolnjevati upravljavci MTF, izključilo posle 
nefinančnih nasprotnih strank, za katere velja prag kliringa iz uredbe o infrastrukturi 
evropskega trga.
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Predlog spremembe 373
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 9 – 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 20 obvezana 
objavljati podrobnosti o svojih poslih za 
obveznice, strukturirane finančne produkte, 
emisijske kupone in izvedene finančne 
instrumente, ob razumnih poslovnih 
pogojih in na nediskriminacijski način 
zagotovijo dostop do sistemov, ki jih 
uporabljajo za objavljanje informacij iz 
prvega odstavka.

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF, investicijskim podjetjem, ki so v 
skladu s členom 20 obvezana objavljati 
podrobnosti o svojih poslih z obveznicami, 
strukturiranimi finančnimi produkti, 
emisijskimi kuponi in izvedenimi 
finančnimi instrumenti, ob razumnih 
poslovnih pogojih in na nediskriminacijski 
način zagotovijo dostop do sistemov, ki jih 
uporabljajo za objavljanje informacij iz 
prvega odstavka.

Or. en

Predlog spremembe 374
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 9 – 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 20 obvezana 
objavljati podrobnosti o svojih poslih za 
obveznice, strukturirane finančne produkte, 
emisijske kupone in izvedene finančne 
instrumente, ob razumnih poslovnih 
pogojih in na nediskriminacijski način 
zagotovijo dostop do sistemov, ki jih 
uporabljajo za objavljanje informacij iz 
prvega odstavka.

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, investicijskim podjetjem, ki 
so v skladu s členom 20 obvezana 
objavljati podrobnosti o svojih poslih z 
obveznicami, strukturiranimi finančnimi 
produkti, emisijskimi kuponi in izvedenimi 
finančnimi instrumenti, ob razumnih 
poslovnih pogojih in na nediskriminacijski 
način zagotovijo učinkovit dostop do 
sistemov, ki jih uporabljajo za objavljanje 
informacij iz prvega odstavka.

Or. en
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Predlog spremembe 375
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme postopni pristop k 
uvajanju zahtev iz odstavkov 1 in 2 za 
posamezne produkte.

Or. en

Obrazložitev

Glede na število produktov, ki jih bodo vključevale te določbe, in natančno opredelitev, ki jo 
tako ESMA kot Komisija priznavata kot potrebno, je ustrezna uporaba postopnega pristopa, 
da bi najprej zajeli bolj likvidne produkte.

Predlog spremembe 376
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi lahko pooblastijo 
organizirane trge ter investicijska podjetja 
in upravljavce trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, da predvidijo 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 tržnim obsegom za zadevno 
obveznico, strukturirani finančni produkt, 
emisijski kupon ali izvedeni finančni 
instrument ali zadevni razred obveznice, 
strukturiranega finančnega proizvoda, 
emisijskega kupona ali izvedenega 

Pristojni organi lahko pooblastijo 
organizirane trge ter investicijska podjetja 
in upravljavce trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, da predvidijo odlog objave 
podrobnosti o poslih na podlagi:
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finančnega instrumenta.
(i) tržnega modela;
(ii) posebnih značilnosti dejavnosti 
trgovanja s produktom;
(iii) značilnosti posameznih trgov, 
vključno s številom in vrsto udeležencev 
na trgu;
(iv) obsega ali vrste naročil, metode 
trgovanja ter obsega in vrste izdaje 
finančnega instrumenta;
(v) profila in kakršnega koli drugega 
ustreznega merila za oceno likvidnosti 
določenega produkta.
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.
Pristojni organi imajo možnost, da 
predvidijo odlog objave za naročila, ki so 
velika v primerjavi z običajnim tržnim 
obsegom za obveznico, strukturirani 
finančni produkt, emisijski kupon ali 
izvedeni finančni instrument ali vrsto ali 
razred zadevne obveznice, strukturiranega 
finančnega produkta, emisijskega kupona 
ali izvedenega finančnega instrumenta, 
ali so povezana z večjimi distribucijami, 
kot so opredeljene v členu 2(9) Uredbe 
št. 2273/2003 ES.
Pristojni organi zagotovijo, da se pri 
določanju vrste in področja uporabe 
odloga objave upoštevajo vse ustrezne 
okoliščine, vključno z interesi tako 
vlagateljev kot izdajateljev državnih 
obveznic ter likvidnost trga. Pristojni 
organi zagotovijo, da zahteve po 
preglednosti ne ogrožajo finančne 
stabilnosti ali regulatornih namenov, na 
primer urejanja finančnih institucij.

Or. en
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Obrazložitev

Obveznost iz člena 9(1) ni primerna za trge, na katerih je dejavno le majhno število 
profesionalnih vlagateljev in so vsi posli veliki. Zato bi morali imeti pristojni organi možnost 
odobritve odloga objave na isti podlagi kot za odobritev opustitev preglednosti pred 
trgovanjem.

Predlog spremembe 377
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi lahko pooblastijo 
organizirane trge ter investicijska podjetja 
in upravljavce trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, da predvidijo 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 tržnim obsegom za zadevno 
obveznico, strukturirani finančni produkt, 
emisijski kupon ali izvedeni finančni 
instrument ali zadevni razred obveznice, 
strukturiranega finančnega proizvoda, 
emisijskega kupona ali izvedenega 
finančnega instrumenta.

Pristojni organi lahko pooblastijo 
organizirane trge ter investicijska podjetja 
in upravljavce trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, da predvidijo odlog objave 
podrobnosti o poslih na podlagi njihove 
vrste, profila likvidnosti (stalno ali 
občasno likviden ali nelikviden), posebnih 
značilnosti dejavnosti trgovanja in obsega. 
Zlasti lahko pristojni organi dovolijo odlog 
objave podrobnosti o poslih, ki so veliki v 
primerjavi z običajnim tržnim obsegom za 
zadevno obveznico, strukturirani finančni 
produkt, emisijski kupon ali izvedeni 
finančni instrument ali zadevni razred 
obveznice, strukturiranega finančnega 
proizvoda, emisijskega kupona ali 
izvedenega finančnega instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 378
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi lahko pooblastijo Pristojni organi lahko pooblastijo 
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organizirane trge ter investicijska podjetja 
in upravljavce trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, da predvidijo 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 tržnim obsegom za zadevno 
obveznico, strukturirani finančni produkt, 
emisijski kupon ali izvedeni finančni 
instrument ali zadevni razred obveznice, 
strukturiranega finančnega proizvoda, 
emisijskega kupona ali izvedenega 
finančnega instrumenta.

organizirane trge ter investicijska podjetja 
in upravljavce trga, ki upravljajo MTF, da 
predvidijo 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 tržnim obsegom za 
zadevno obveznico, strukturirani finančni 
produkt, emisijski kupon ali izvedeni 
finančni instrument ali zadevni razred 
obveznice, strukturiranega finančnega 
proizvoda, emisijskega kupona ali 
izvedenega finančnega instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 379
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi lahko pooblastijo 
organizirane trge ter investicijska podjetja 
in upravljavce trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, da predvidijo 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 tržnim obsegom za zadevno 
obveznico, strukturirani finančni produkt, 
emisijski kupon ali izvedeni finančni 
instrument ali zadevni razred obveznice, 
strukturiranega finančnega proizvoda, 
emisijskega kupona ali izvedenega 
finančnega instrumenta.

Pristojni organi lahko pooblastijo 
organizirane trge ter investicijska podjetja 
in upravljavce trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, da predvidijo odlog objave 
podrobnosti o poslih, ki so zelo veliki v 
primerjavi z običajnim tržnim obsegom za 
zadevno obveznico, strukturirani finančni 
produkt, emisijski kupon ali izvedeni 
finančni instrument ali zadevni razred 
obveznice, strukturiranega finančnega 
proizvoda, emisijskega kupona ali 
izvedenega finančnega instrumenta.

Or. en
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Predlog spremembe 380
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zlasti imajo pristojni organi možnost, da 
zagotovijo odlog objave v zvezi z naročili, 
ki so velika v primerjavi z običajnim 
tržnim obsegom, v katerem poslujejo 
neprofesionalni vlagatelji, za obveznico, 
strukturirani finančni produkt, emisijski 
kupon ali izvedeni finančni instrument ali 
vrsto ali razred zadevne obveznice, 
strukturiranega finančnega produkta, 
emisijskega kupona ali izvedenega 
finančnega instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 381
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organizirani trgi ter investicijska podjetja 
in upravljavci trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, od pristojnega organa pridobijo 
predhodno odobritev predlagane ureditve 
za odlog objave podrobnosti o trgovanju 
ter to ureditev jasno razkrijejo 
udeležencem na trgu in javnosti, ki 
zagotovi naložbe. ESMA spremlja uporabo 
te ureditve za odlog objave v zvezi s 
trgovanjem in Komisiji predloži letno 
poročilo o njeni uporabi v praksi.

Organizirani trgi ter investicijska podjetja 
in upravljavci trga, ki upravljajo MTF, od 
pristojnega organa pridobijo predhodno 
odobritev predlagane ureditve za odlog 
objave podrobnosti o trgovanju ter to 
ureditev jasno razkrijejo udeležencem na 
trgu in javnosti, ki zagotovi naložbe. 
ESMA spremlja uporabo te ureditve za 
odlog objave v zvezi s trgovanjem in 
Komisiji predloži letno poročilo o njeni 
uporabi v praksi.

Or. en
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Predlog spremembe 382
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar zadevni pristojni organ odobri 
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 383
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 10 – 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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 384
Sylvie Goulard
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Predlog uredbe
Člen 10 – 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 385
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pogoje, pod katerimi se organizirani trg 
ali investicijsko podjetje, vključno s 
sistematičnimi internalizatorji, 
investicijskim podjetjem ali upravljavcem 
trga, ki upravlja MTF ali OTF, pooblasti 
za odloženo objavo poslov, in merila, ki se 
uporabijo pri določanju poslov, za katere je 
zaradi njihovega obsega ali vrste zadevne 
obveznice, strukturiranega finančnega 
produkta, emisijskega kupona ali 
izvedenega finančnega instrumenta 
odložena objava in/ali opustitev obsega 
posla dovoljena za vsak razred zadevnega 
finančnega instrumenta.

(b) pogoje, pod katerimi se organizirani trg 
ali investicijsko podjetje, vključno s 
sistematičnimi internalizatorji, 
investicijskim podjetjem ali upravljavcem 
trga, ki upravlja MTF, pooblasti za 
odloženo objavo poslov, in merila, ki se 
uporabijo pri določanju poslov, za katere je 
zaradi njihovega obsega in vrste zadevne 
obveznice, strukturiranega finančnega 
produkta, emisijskega kupona ali 
izvedenega finančnega instrumenta 
odložena objava dovoljena, za vsak razred 
zadevnega finančnega instrumenta. 

Or. en

Obrazložitev

Namen tega besedila je zagotoviti, da bi odlog objave temeljil na obsegu „in“ vrsti obveznice, 
tako da opustitve ne bi bile diskriminatorne glede na vrsto obveznice. Preglednost mora 
veljati za vse vrste obveznic, da bi se izognili nepričakovani regulativni arbitraži in ohranili 
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enake konkurenčne pogoje. Poleg tega je treba tudi pri odlogu objave vedno objaviti obseg
posla z obveznicami.

Predlog spremembe 386
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pogoje, pod katerimi se organizirani trg 
ali investicijsko podjetje, vključno s 
sistematičnimi internalizatorji, 
investicijskim podjetjem ali upravljavcem 
trga, ki upravlja MTF ali OTF, pooblasti 
za odloženo objavo poslov, in merila, ki se 
uporabijo pri določanju poslov, za katere je 
zaradi njihovega obsega ali vrste zadevne 
obveznice, strukturiranega finančnega 
produkta, emisijskega kupona ali 
izvedenega finančnega instrumenta 
odložena objava in/ali opustitev obsega 
posla dovoljena za vsak razred zadevnega 
finančnega instrumenta.

(b) pogoje, pod katerimi se organizirani trg 
ali investicijsko podjetje, vključno s 
sistematičnimi internalizatorji, 
investicijskim podjetjem ali upravljavcem 
trga, ki upravlja MTF, pooblasti za 
odloženo objavo poslov, in merila, ki se 
uporabijo pri določanju poslov, za katere je 
zaradi njihovega obsega ali vrste zadevne 
obveznice, strukturiranega finančnega 
produkta, emisijskega kupona ali 
izvedenega finančnega instrumenta 
odložena objava in/ali opustitev obsega 
posla dovoljena, za vsak razred zadevnega 
finančnega instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 387
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pogoje, pod katerimi se organizirani trg 
ali investicijsko podjetje, vključno s 
sistematičnimi internalizatorji, 
investicijskim podjetjem ali upravljavcem 
trga, ki upravlja MTF ali OTF, pooblasti za 
odloženo objavo poslov, in merila, ki se 
uporabijo pri določanju poslov, za katere je

(b) pogoje, pod katerimi se organizirani trg 
ali investicijsko podjetje, vključno s 
sistematičnimi internalizatorji, 
investicijskim podjetjem ali upravljavcem 
trga, ki upravlja MTF ali OTF, pooblasti za 
odloženo objavo poslov, in merila, ki se 
uporabijo pri določanju poslov, za katere 
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zaradi njihovega obsega ali vrste zadevne 
obveznice, strukturiranega finančnega 
produkta, emisijskega kupona ali 
izvedenega finančnega instrumenta 
odložena objava in/ali opustitev obsega 
posla dovoljena za vsak razred zadevnega 
finančnega instrumenta.

so zaradi njihovega obsega ali vrste 
zadevne obveznice, strukturiranega 
finančnega produkta, emisijskega kupona 
ali izvedenega finančnega instrumenta 
odložena objava in/ali opustitev obsega 
posla in/ali združevanje poslov dovoljeni,
za vsak razred zadevnega finančnega 
instrumenta.

Or. en

Obrazložitev

Po potrebi bi morala biti mogoča objava podrobnosti o poslih v združeni obliki.

Predlog spremembe 388
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pogoje, pod katerimi se organizirani 
trg ali investicijsko podjetje, vključno s 
sistematičnimi internalizatorji, 
investicijskim podjetjem ali upravljavcem 
trga, ki upravlja MTF ali OTF, pooblasti 
za odloženo objavo poslov, in merila, ki se 
uporabijo pri določanju poslov, za katere 
je zaradi njihovega obsega ali vrste 
zadevne obveznice, strukturiranega 
finančnega produkta, emisijskega kupona 
ali izvedenega finančnega instrumenta
odložena objava in/ali opustitev obsega 
posla dovoljena za vsak razred zadevnega 
finančnega instrumenta.

(b) pogoje, pod katerimi se lahko za vsak 
razred zadevnega finančnega instrumenta
odloži razkritje po trgovanju v skladu z
odstavkom 1, pri čemer se upoštevajo:

(i) tržni model;
(ii) posebne značilnosti dejavnosti 
trgovanja s produktom;
(iii) značilnosti posameznih trgov, 
vključno s številom in vrsto udeležencev 
na trgu;
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(iv) obseg ali vrsta naročil, metoda 
trgovanja ter obseg in vrsta izdaje 
finančnega instrumenta;
(v) profil likvidnosti in kakršna koli druga 
ustrezna merila za oceno likvidnosti 
določenega produkta;

Or. en

Obrazložitev

ESMA pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov, ki določajo pogoje, pod katerimi je 
mogoče odložiti razkritje po trgovanju.

Predlog spremembe 389
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 10 – 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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 390
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter upravljavci trga in 
investicijska podjetja, ki upravljajo MTF in 
OTF, dajo informacije, objavljene v skladu 
s členi 3 do 10, na voljo javnosti, tako da 
podatke o preglednosti pred trgovanjem in 
po njem zagotovijo ločeno.

1. Organizirani trgi ter upravljavci trga in 
investicijska podjetja, ki upravljajo MTF, 
dajo informacije, objavljene v skladu s 
členi 3 do 10, na voljo javnosti, tako da 
podatke za preglednost pred trgovanjem in 
po njem zagotovijo ločeno.

Or. en

Predlog spremembe 391
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členom 41 sprejme ukrepe, ki 
določajo zagotavljanje podatkov o 
preglednosti pred trgovanjem in po njem, 
vključno z ravnijo razdruževanja podatkov 
za objavo v skladu z odstavkom 1.

2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, ki določajo 
zagotavljanje podatkov za preglednost pred 
trgovanjem in po njem, vključno z ravnijo 
razdruževanja podatkov za objavo v skladu 
z odstavkom 1.

Or. en

Predlog spremembe 392
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členom 41 sprejme ukrepe, ki 
določajo zagotavljanje podatkov o 
preglednosti pred trgovanjem in po njem, 
vključno z ravnijo razdruževanja podatkov 
za objavo v skladu z odstavkom 1.

2. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, ki določajo 
zagotavljanje podatkov za preglednost pred 
trgovanjem in po njem, vključno z ravnijo 
razdruževanja podatkov za objavo v skladu 
z odstavkom 1.
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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 393
Sławomir Witold Nitras

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členom 41 sprejme ukrepe, ki 
določajo zagotavljanje podatkov o 
preglednosti pred trgovanjem in po njem, 
vključno z ravnijo razdruževanja podatkov 
za objavo v skladu z odstavkom 1.

2. Komisija lahko po posvetovanju z 
ESMA z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, ki določajo 
zagotavljanje podatkov za preglednost pred 
trgovanjem in po njem, vključno z ravnijo 
razdruževanja podatkov za objavo v skladu 
z odstavkom 1.

Or. pl

Predlog spremembe 394
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi, MTF in OTF dajo 
informacije, objavljene v skladu s členi 3 
do 10, na voljo javnosti ob razumnih 
poslovnih pogojih. Informacije so 
brezplačno na voljo 15 minut po objavi 
posla.

1. Organizirani trgi, MTF in OTF dajo 
informacije, objavljene v skladu s členi 3 
do 10, na voljo javnosti ob razumnih 
poslovnih pogojih. Informacije so 
brezplačno na voljo kateri koli stranki, 
komercialni ali javni, 15 minut po objavi 
posla.
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Or. en

Obrazložitev

Ponudnik stalnih informacij daje stalne „informacije na voljo javnosti v realnem času, 
kolikor je to tehnično izvedljivo, in na razumni komercialni podlagi“.

Predlog spremembe 395
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi, MTF in OTF dajo 
informacije, objavljene v skladu s členi 3 
do 10, na voljo javnosti ob razumnih 
poslovnih pogojih. Informacije so 
brezplačno na voljo 15 minut po objavi 
posla.

1. Organizirani trgi, MTF dajo informacije, 
objavljene v skladu s členi 3 do 10, na 
voljo javnosti ob razumnih poslovnih 
pogojih. Informacije so brezplačno na 
voljo 15 minut po objavi posla.

Or. en

Predlog spremembe 396
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi, MTF in OTF dajo 
informacije, objavljene v skladu s členi 3 
do 10, na voljo javnosti ob razumnih 
poslovnih pogojih. Informacije so 
brezplačno na voljo 15 minut po objavi 
posla.

1. Organizirani trgi, MTF in OTF dajo 
informacije, objavljene v skladu s členi 3 
do 10, na voljo javnosti ob razumnih 
poslovnih pogojih in zagotovijo učinkovit, 
nediskriminatoren dostop do njih. 
Informacije so brezplačno na voljo 
15 minut po objavi posla.

Or. en
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Predlog spremembe 397
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členom 41 sprejme ukrepe, ki 
pojasnjujejo razumne poslovne pogoje za 
objavo informacij v skladu z odstavkom 1.

2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, ki pojasnjujejo 
razumne poslovne pogoje za objavo 
informacij v skladu z odstavkom 1.

Or. en

Predlog spremembe 398
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členom 41 sprejme ukrepe, ki 
pojasnjujejo razumne poslovne pogoje za 
objavo informacij v skladu z odstavkom 1.

2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, ki pojasnjujejo 
razumne poslovne pogoje za objavo 
informacij v skladu z odstavkom 1.

Or. en

Obrazložitev

Da bi lahko ustrezno uporabljali nadaljevanje člena, je treba dopolniti zakonodajo na tem 
področju.

Predlog spremembe 399
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Naslov 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preglednost za investicijska podjetja, ki 
trgujejo na prostem trgu, vključno s
sistematičnimi internalizatorji

Preglednost za investicijska podjetja, ki 
trgujejo na prostem trgu in delujejo kot
sistematični internalizatorji

Or. en

Predlog spremembe 400
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Naslov 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preglednost za investicijska podjetja, ki 
trgujejo na prostem trgu, vključno s 
sistematičnimi internalizatorji

Preglednost za mesta trgovanja z 
dvostranskimi sistemi, vključno s 
trgovanjem na prostem trgu 

Or. en

Obrazložitev

Veljavna direktiva o trgih finančnih instrumentov ustrezno opredeljuje sistematičnega 
internalizatorja kot mesto trgovanja, trgovanje na prostem trgu pa kot izjemo. Da bi se 
izognili nejasnosti, je treba platforme sistematičnih internalizatorjev še naprej opredeljevati 
kot mesto trgovanja. Prav tako sistematični internalizatorji niso podkategorija prostega trga. 
Nasprotno bi moralo biti trgovanje na prostem trgu izjema v dvostranskih sistemih.

Predlog spremembe 401
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sistematični internalizatorji za delnice, 
potrdila o lastništvu, investicijske sklade, 
ki kotirajo na borzi, certifikate in druge 
podobne finančne instrumente objavijo 
zavezujočo ponudbo za zadevne delnice, 

1. Sistematični internalizatorji za delnice, 
potrdila o lastništvu, investicijske sklade, 
ki kotirajo na borzi, certifikate in druge 
podobne finančne instrumente objavijo 
zavezujočo ponudbo za zadevne delnice, 
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potrdila o lastništvu, investicijske sklade, 
ki kotirajo na borzi, certifikate in druge 
podobne finančne instrumente, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, za 
katere so sistematični internalizatorji ter za 
katere obstaja likvidni trg. V primeru 
delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih 
skladov, ki kotirajo na borzi, certifikatov in 
drugih podobnih finančnih instrumentov, 
za katere likvidni trg ne obstaja, 
sistematični internalizatorji razkrijejo 
ponudbe svojim strankam na njihovo 
zahtevo.

potrdila o lastništvu, investicijske sklade, 
ki kotirajo na borzi, certifikate in druge 
podobne finančne instrumente, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF, za katere so 
sistematični internalizatorji ter za katere 
obstaja likvidni trg. V primeru delnic, 
potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, 
ki kotirajo na borzi, certifikatov in drugih 
podobnih finančnih instrumentov, za katere 
likvidni trg ne obstaja, sistematični 
internalizatorji razkrijejo ponudbe svojim 
strankam na njihovo zahtevo.

Or. en

Predlog spremembe 402
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Vsi posli z delnicami, potrdili o 
lastništvu, investicijskimi skladi, ki 
kotirajo na borzi, certifikati in drugimi 
podobnimi finančnimi instrumenti, ki niso 
notranji posli v skupini, kakor so 
opredeljeni v členu 2a Uredbe (EU) 
št. …/... [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga], in niso sklenjeni na 
organiziranem trgu ali v MTF ali OTF, se 
sklenejo prek investicijskega podjetja, ki 
je sistematični internalizator, razen če:
(a) posel vključuje primarno izdajo 
instrumenta ali
(b) za zadevni instrument ni 
razpoložljivega sistematičnega 
internalizatorja ali uporaba 
razpoložljivega sistematičnega 
internalizatorja ne bi bila v skladu z 
obveznostmi do strank, v imenu katerih se 
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izvršuje posel, ali z opredelitvijo 
sistematičnega internalizatorja.
2. Vsi posli z obveznicami, strukturiranimi 
finančnimi produkti, uvrščenimi v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijskimi 
kuponi in izvedenimi finančnimi 
instrumenti, primernimi za kliring ali 
uvrščenimi v trgovanje na organiziranem 
trgu ali s katerimi se trguje v MTF ali 
OTF in za katere ne velja obveznost 
trgovanja v skladu s členom 26, ki niso 
sklenjeni na organiziranem trgu, v MTF 
ali OTF ali na mestu trgovanja v tretji 
državi, ocenjenem za enakovrednega v 
skladu s členom 26(4), se sklenejo prek 
investicijskega podjetja, ki je sistematični 
internalizator, razen če: 
(a) posel vključuje primarno izdajo 
instrumenta ali
(b) za zadevni instrument ni 
razpoložljivega sistematičnega 
internalizatorja ali uporaba 
razpoložljivega sistematičnega 
internalizatorja ne bi bila v skladu z 
obveznostmi do strank, v imenu katerih se 
izvršuje posel, ali z opredelitvijo 
sistematičnega internalizatorja.

Or. en

Obrazložitev

Ključni cilj uredbe je, da bi se vse vrste organiziranega trgovanja izvajale na organiziranih 
mestih trgovanja in da bi bilo trgovanje na prostem trgu omejeno na posle, ki se izvršujejo 
občasno, priložnostno in neredno.

Predlog spremembe 403
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta člen ter členi 14, 15 in 16 se 
uporabljajo za sistematične internalizatorje 
pri opravljanju poslov z obsegom do 
standardnega tržnega obsega. Za 
sistematične internalizatorje, ki opravljajo 
samo posle z obsegom nad standardnim 
tržnim obsegom, določbe tega člena ne 
veljajo.

2. Ta člen ter členi 14, 15 in 16 se 
uporabljajo za sistematične internalizatorje 
pri opravljanju poslov z obsegom do 
standardnega tržnega obsega. Za 
sistematične internalizatorje, ki opravljajo 
samo posle z obsegom nad standardnim 
tržnim obsegom ali ki opravljajo posle z 
obsegom pod standardnim tržnim 
obsegom, pri katerih je izvedba za več 
vrednostnih papirjev del enega posla, 
določbe tega člena ne veljajo.

Or. en

Obrazložitev

Programsko trgovanje je treba izključiti iz zahteve po preglednosti, ko ustvarja naročila, 
manjša od tržnega obsega. Razlog za to je, da je dejavnost programskega trgovanja v celoti 
povezana z obsežnim institucionalnim trgovanjem.

Predlog spremembe 404
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sistematični internalizatorji se lahko 
odločijo za obseg ali obsege, za katere 
bodo dajali ponudbe. Najmanjši dovoljeni 
obseg ponudbe je vsaj enak 10 % 
standardnega tržnega obsega delnice, 
potrdila o lastništvu, investicijskega sklada, 
ki kotira na borzi, certifikata ali drugega 
podobnega finančnega instrumenta. Za 
posamezno delnico, potrdilo o lastništvu, 
investicijski sklad, ki kotira na borzi, 
certifikat ali drug podoben finančni 
instrument mora vsaka ponudba zajemati 
zavezujočo nakupno ceno in prodajno ceno 
ali cene za obseg ali obsege do 
standardnega tržnega obsega za razred 

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice.)
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delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih 
skladov, ki kotirajo na borzi, certifikatov 
ali drugih podobnih finančnih 
instrumentov, kateremu finančni 
instrument pripada. Cena ali cene odražajo 
tudi prevladujoče tržne pogoje za zadevno 
delnico, potrdilo o lastništvu, investicijski 
sklad, ki kotira na borzi, certifikat ali drug 
podoben finančni instrument.

Or. de

Predlog spremembe 405
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Za zagotovitev učinkovitega vrednotenja 
delnic, potrdil o lastništvu, skladov, s 
katerimi se trguje na borzi, certifikatov in 
drugih podobnih finančnih instrumentov 
ter povečanje možnosti, da investicijska 
podjetja svojim strankam zagotovijo 
najboljši posel, Komisija z delegiranimi 
akti v skladu s členom 41 sprejme ukrepe, 
ki določajo elemente v zvezi z objavo 
zavezujoče ponudbe za delnice, kot je 
navedena v odstavku 1 ter v zvezi z 
standardno velikostjo trga iz odstavka 2.

7. Za zagotovitev učinkovitega vrednotenja 
delnic, potrdil o lastništvu, skladov, s 
katerimi se trguje na borzi, certifikatov in 
drugih podobnih finančnih instrumentov 
ter povečanje možnosti, da investicijska 
podjetja svojim strankam zagotovijo 
najboljši posel, pripravi ESMA osnutke 
regulativnih tehničnih standardov, ki 
določajo elemente v zvezi z objavo 
zavezujoče ponudbe za delnice, kot je 
navedena v odstavku 1 ter v zvezi z 
standardno velikostjo trga iz odstavka 2.

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
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 406
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a
Obveznost trgovanja zunaj organiziranega 
trga prek sistematičnih internalizatorjev

1. Vsi posli z delnicami, potrdili o 
lastništvu, investicijskimi skladi, ki 
kotirajo na borzi, certifikati in drugimi 
podobnimi finančnimi instrumenti, ki niso 
notranji posli v skupini, kakor so 
opredeljeni v členu 2a Uredbe (EU) 
št. …/... [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga], in niso sklenjeni na 
organiziranem trgu ali v MTF ali OTF, se 
sklenejo prek sistematičnega 
internalizatorja, razen če posel vključuje 
primarno izdajo instrumenta ali se izvede 
na prostem trgu.
2. Vsi posli z obveznicami, strukturiranimi 
finančnimi produkti, uvrščenimi v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijskimi 
kuponi in izvedenimi finančnimi 
instrumenti, primernimi za kliring ali 
uvrščenimi v trgovanje na organiziranem 
trgu ali s katerimi se trguje v MTF ali 
OTF in za katere ne velja obveznost 
trgovanja v skladu s členom 26, ki niso 
sklenjeni na organiziranem trgu, v MTF 
ali OTF ali na mestu trgovanja v tretji 
državi, ocenjenem kot enakovrednem v 
skladu s členom 26(4), se sklenejo prek 
sistematičnega internalizatorja, razen če 
posel vključuje primarno izdajo 
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instrumenta ali se izvede na prostem trgu.

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 
izvrševanje tega naročila in s tem izvedbo pričakovane storitve za zadevne stranke.

Predlog spremembe 407
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a
Obveznost trgovanja zunaj organiziranega 
trga prek sistematičnih internalizatorjev

1. Vsi posli z delnicami, potrdili o 
lastništvu, investicijskimi skladi, ki 
kotirajo na borzi, certifikati in drugimi 
podobnimi finančnimi instrumenti, ki niso 
notranji posli v skupini, kakor so 
opredeljeni v členu 3 Uredbe (EU) 
št. …/... [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga], in niso sklenjeni na 
organiziranem trgu ali v MTF, se sklenejo 
prek sistematičnega internalizatorja, 
razen če posel vključuje primarno izdajo 
instrumenta. Ta zahteva ne velja za velike 
posle, kot je to določeno v skladu s členom 
4.
2. Vsi posli z obveznicami, strukturiranimi 
finančnimi produkti, uvrščenimi v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijskimi 
kuponi in izvedenimi finančnimi 
instrumenti, primernimi za kliring ali 
uvrščenimi v trgovanje na organiziranem 
trgu ali s katerimi se trguje v MTF ali 
OTF in za katere ne velja obveznost 
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trgovanja v skladu s členom 26, ki niso 
sklenjeni na organiziranem trgu, v MTF 
ali OTF ali na mestu trgovanja v tretji 
državi, ocenjenem kot enakovrednem v 
skladu s členom 26(4), se sklenejo prek 
sistematičnega internalizatorja, razen če 
posel vključuje primarno izdajo 
instrumenta. Ta zahteva ne velja za velike 
posle, kot je to določeno v skladu s členom 
8.

Or. en

Predlog spremembe 408
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13a
Člen 13a
Trgovanje prek sistematičnih 
internalizatorjev in na prostem trgu 
1. Posli z delnicami, potrdili o lastništvu, 
investicijskimi skladi, ki kotirajo na borzi, 
certifikati in drugimi podobnimi 
finančnimi instrumenti, ki niso notranji 
posli v skupini, kakor so opredeljeni v 
členu 2a Uredbe (EU) št. …/... [uredba o 
infrastrukturi evropskega trga], in niso 
sklenjeni na organiziranem trgu ali v 
MTF, se sklenejo prek sistematičnega 
internalizatorja, razen če se posli, za 
katere je značilno, da so slučajni, 
priložnostni in neredni, izvedejo na 
prostem trgu.
2. Posli z obveznicami, strukturiranimi 
finančnimi produkti, uvrščenimi v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijskimi 
kuponi in izvedenimi finančnimi 
instrumenti, primernimi za kliring ali 



PE489.477v01-00 56/179 AM\901886SL.doc

SL

uvrščenimi v trgovanje na organiziranem 
trgu ali s katerimi se trguje v MTF ali 
OTF in za katere ne velja obveznost 
trgovanja v skladu s členom 26, ki niso 
sklenjeni na organiziranem trgu, v MTF 
ali OTF ali na mestu trgovanja v tretji 
državi, ocenjenem kot enakovrednem v 
skladu s členom 26(4), se sklenejo prek 
sistematičnega internalizatorja, razen če 
se posli, za katere je značilno, da so 
slučajni, priložnostni in neredni, izvedejo 
na prostem trgu.

Or. en

Predlog spremembe 409
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Sistematični internalizatorji izvršijo 
naročila, ki jih prejmejo, vsaj v okviru 
cenovnega razpona na najbolj likvidnih 
mestih trgovanja, na katerih kotirajo 
finančni instrumenti, s katerimi trgujejo, 
ali pri vsaki najugodnejši ceni za svojo 
stranko.

Or. en

Predlog spremembe 410
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sistematični internalizatorji ob upoštevanju Sistematični internalizatorji ob upoštevanju 
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določb iz člena 27 Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov] 
izvršujejo naročila, ki jih prejmejo od
svojih strank v zvezi z delnicami, potrdili o 
lastništvu, investicijskimi skladi, ki 
kotirajo na borzi, certifikati ali drugimi 
podobnimi finančnimi instrumenti, za 
katere so sistematični internalizatorji, po 
cenah, ponujenih ob prejetju naročila.

določb iz člena 27 Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov] 
izvršujejo naročila, katerih obseg je enak 
ponudbenemu obsegu ali manjši od njega,
ki jih prejmejo od svojih strank v zvezi z 
delnicami, potrdili o lastništvu, 
investicijskimi skladi, ki kotirajo na borzi, 
certifikati ali drugimi podobnimi 
finančnimi instrumenti, za katere so 
sistematični internalizatorji, po cenah, 
ponujenih ob prejetju naročila, ali po 
cenah, ki so skladne z obveznostmi 
sistematičnega internalizatorja v skladu s 
členom 27 Direktive [nova direktiva o 
trgih finančnih instrumentov]. 

Or. en

Obrazložitev

Ta pojasnitev je namenjena zagotovitvi, da lahko sistematični internalizatorji v utemeljenih 
primerih izvršujejo velika naročila po boljši ceni (tako, kot je to mogoče tudi za manjša 
naročila). To je v skladu z odstavkom 4 istega člena.

Predlog spremembe 411
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sistematični internalizatorji lahko 
izvršijo tudi naročila, ki jih prejmejo od 
svojih profesionalnih strank, po cenah, ki 
so drugačne od njihovih ponujenih cen, 
pri čemer jim ni treba izpolnjevati zahtev 
iz drugega odstavka, pri poslih, pri katerih 
je izvršitev v več vrednostnih papirjih del 
enega posla, ali pri naročilih, za katera 
veljajo drugačni pogoji kot trenutna tržna 
cena

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 412
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Za zagotovitev učinkovitega vrednotenja 
delnic, potrdil o lastništvu, skladov, s 
katerimi se trguje na borzi, certifikatov in 
drugih podobnih finančnih instrumentov 
ter povečanje možnosti, da investicijska 
podjetja svojim strankam zagotovijo 
najboljši posel, Komisija z delegiranimi 
akti v skladu s členom 41 sprejme ukrepe, 
ki določajo merila za določitev, kdaj cene 
padejo znotraj javnega obsega blizu tržnim 
pogojem iz odstavka 2.

5. Za zagotovitev učinkovitega vrednotenja 
delnic, potrdil o lastništvu, skladov, s 
katerimi se trguje na borzi, certifikatov in 
drugih podobnih finančnih instrumentov 
ter povečanje možnosti, da investicijska 
podjetja svojim strankam zagotovijo 
najboljši posel, pripravi ESMA osnutke 
regulativnih tehničnih standardov, ki 
določajo merila za določitev, kdaj cene 
padejo znotraj javnega obsega blizu tržnim 
pogojem iz odstavka 2.

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 413
Sławomir Witold Nitras

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Za zagotovitev učinkovitega vrednotenja 5. Za zagotovitev učinkovitega vrednotenja 
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delnic, potrdil o lastništvu, skladov, s 
katerimi se trguje na borzi, certifikatov in 
drugih podobnih finančnih instrumentov 
ter povečanje možnosti, da investicijska 
podjetja svojim strankam zagotovijo 
najboljši posel, Komisija z delegiranimi 
akti v skladu s členom 41 sprejme ukrepe, 
ki določajo merila za določitev, kdaj cene 
padejo znotraj javnega obsega blizu tržnim 
pogojem iz odstavka 2.

delnic, potrdil o lastništvu, skladov, s 
katerimi se trguje na borzi, certifikatov in 
drugih podobnih finančnih instrumentov 
ter povečanje možnosti, da investicijska 
podjetja svojim strankam zagotovijo 
najboljši posel, Komisija po posvetovanju 
z ESMA z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, ki določajo 
merila za določitev, kdaj cene padejo 
znotraj javnega obsega blizu tržnim 
pogojem iz odstavka 2.

Or. pl

Predlog spremembe 414
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členom 41 sprejme ukrepe, ki 
pojasnjujejo, kaj pomeni razumna 
komercialna podlaga za javno objavo 
ponudb, kot je določeno v odstavku 1.

6. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, ki pojasnjujejo, 
kaj pomeni razumna komercialna podlaga 
za javno objavo ponudb, kot je določeno v 
odstavku 1.

Or. en

Obrazložitev

Da bi lahko ustrezno uporabljali nadaljevanje člena, je treba dopolniti zakonodajo na tem 
področju.

Predlog spremembe 415
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Da bi zagotovila učinkovito vrednotenje 
delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih 
skladov, ki kotirajo na borzi, certifikatov in 
drugih podobnih finančnih instrumentov in
daje investicijskim podjetjem najboljše 
možnosti, da dosežejo najboljše posle za 
svoje stranke, Komisija z delegiranimi akti 
v skladu s členom 41 sprejme ukrepe, ki 
določajo:

3. Da bi zagotovil učinkovito vrednotenje 
delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih 
skladov, ki kotirajo na borzi, certifikatov in 
drugih podobnih finančnih instrumentov 
ter povečal možnosti, da investicijska 
podjetja svojim strankam zagotovijo 
najboljši posel, pripravi ESMA osnutke 
regulativnih tehničnih standardov, ki 
določajo:

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 416
Sławomir Witold Nitras

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Da bi zagotovila učinkovito vrednotenje 
delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih 
skladov, ki kotirajo na borzi, certifikatov in 
drugih podobnih finančnih instrumentov in
daje investicijskim podjetjem najboljše 
možnosti, da dosežejo najboljše posle za 
svoje stranke, Komisija z delegiranimi akti 
v skladu s členom 41 sprejme ukrepe, ki 
določajo:

3. Da bi zagotovila učinkovito vrednotenje 
delnic, potrdil o lastništvu, investicijskih 
skladov, ki kotirajo na borzi, certifikatov in 
drugih podobnih finančnih instrumentov 
ter povečala možnosti, da investicijska 
podjetja svojim strankam zagotovijo 
najboljši posel, Komisija po posvetovanju 
z ESMA z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, ki določajo:

Or. pl

Predlog spremembe 417
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
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Predlog uredbe
Člen 16 – 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 418
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sistematični internalizatorji zagotovijo 
zavezujoče ponudbe glede obveznic in
strukturiranih finančnih produktov, 
uvrščenih v trgovanje na organiziranem 
trgu ali za katere je bil izdan prospekt, 
emisijskih kuponov ter izvedenih finančnih 
instrumentov, ki so primerni za kliring ali 
so uvrščeni v trgovanje na organiziranem 
trgu ali s katerimi se trguje v MTF ali OTF, 
če sta izpolnjena naslednja pogoja:

1. Sistematični internalizatorji zagotovijo 
zavezujoče ponudbe glede tistih obveznic 
ali strukturiranih finančnih produktov, 
uvrščenih v trgovanje na organiziranem 
trgu, MTF ali OTF, emisijskih kuponov ter 
izvedenih finančnih instrumentov, ki so 
primerni za kliring ali so uvrščeni v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, za 
katere so sistematični internalizatorji in za 
katere obstaja likviden trg v skladu s 
pogoji iz člena 8, če sta izpolnjena 
naslednja pogoja:

Or. en

Predlog spremembe 419
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
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Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sistematični internalizatorji zagotovijo 
zavezujoče ponudbe glede obveznic in
strukturiranih finančnih produktov, 
uvrščenih v trgovanje na organiziranem 
trgu ali za katere je bil izdan prospekt, 
emisijskih kuponov ter izvedenih finančnih 
instrumentov, ki so primerni za kliring ali 
so uvrščeni v trgovanje na organiziranem 
trgu ali s katerimi se trguje v MTF ali OTF, 
če sta izpolnjena naslednja pogoja:

1. Sistematični internalizatorji zagotovijo 
neprofesionalnim strankam zavezujoče 
ponudbe glede tistih obveznic ali
strukturiranih finančnih produktov, 
uvrščenih v trgovanje na organiziranem 
trgu ali s katerimi se trguje v MTF ali 
OTF, emisijskih kuponov ter izvedenih 
finančnih instrumentov, ki so primerni za 
kliring in so uvrščeni v trgovanje na 
organiziranem trgu ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF, za katere so sistematični 
internalizatorji in za katere obstaja 
likviden trg, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:

(a) k zavezujoči ponudbi jih pozove 
stranka sistematičnega internalizatorja;
(b) se strinjajo, da bodo zagotovili 
zavezujočo ponudbo;
(c) razkritje pred trgovanjem za te 
finančne instrumente ni bilo opuščeno v 
skladu s členom 8;
(d) ponudbeni obseg je enak 
maloprodajnemu obsegu, ki je značilen za 
instrument, ali je manjši od njega.
Ta člen se uporablja za sistematične 
internalizatorje, kadar opravljajo posle z 
obsegom do maloprodajnega tržnega 
obsega. Za sistematične internalizatorje, 
ki opravljajo samo posle z obsegom nad 
maloprodajnim tržnim obsegom, določbe 
tega člena ne veljajo.

Or. en

Obrazložitev

Za likvidne instrumente morajo veljati strožje zahteve po preglednosti pred trgovanjem kot za 
manj likvidne instrumente. Sistem sistematične internalizacije za nelastniške vrednostne 
papirje je obsežnejši od enakovrednega sistema za lastniške vrednostne papirje. To besedilo z 
usklajevanjem z zahtevami za sistematične internalizatorje na področju lastniških vrednostnih 
papirjev zagotavlja, da so zahteve za objavljanje ponudb na področju vrednostnih papirjev s 
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fiksnim donosom in izvedenih finančnih instrumentov vsaj tako prožne kot za lastniške 
vrednostne papirje. Veljavne zahteve so strožje. Določiti je treba merila za maloprodajni tržni 
obseg.

Predlog spremembe 420
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sistematični internalizatorji zagotovijo 
zavezujoče ponudbe glede obveznic in 
strukturiranih finančnih produktov, 
uvrščenih v trgovanje na organiziranem 
trgu ali za katere je bil izdan prospekt, 
emisijskih kuponov ter izvedenih finančnih 
instrumentov, ki so primerni za kliring ali 
so uvrščeni v trgovanje na organiziranem 
trgu ali s katerimi se trguje v MTF ali 
OTF, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

1. Sistematični internalizatorji zagotovijo 
zavezujoče ponudbe glede obveznic in 
strukturiranih finančnih produktov, 
uvrščenih v trgovanje na organiziranem 
trgu ali za katere je bil izdan prospekt, 
emisijskih kuponov ter izvedenih finančnih 
instrumentov, ki so primerni za kliring ali 
so uvrščeni v trgovanje na organiziranem 
trgu ali s katerimi se trguje v MTF, če sta 
izpolnjena naslednja pogoja:

Or. en

Predlog spremembe 421
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sistematični internalizatorji zagotovijo 
zavezujoče ponudbe glede obveznic in 
strukturiranih finančnih produktov, 
uvrščenih v trgovanje na organiziranem 
trgu ali za katere je bil izdan prospekt, 
emisijskih kuponov ter izvedenih finančnih 
instrumentov, ki so primerni za kliring ali 
so uvrščeni v trgovanje na organiziranem 
trgu ali s katerimi se trguje v MTF ali OTF, 
če sta izpolnjena naslednja pogoja:

1. Sistematični internalizatorji na zahtevo 
zagotovijo zavezujoče ponudbe glede 
naslednjih instrumentov:
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(i) delnic in obveznic ter strukturiranih 
finančnih produktov, uvrščenih v trgovanje 
na organiziranem trgu ali za katere je bil 
izdan prospekt;
(ii) emisijskih kuponov ter
(iii) izvedenih finančnih instrumentov, za 
katere velja obvezen centralni kliring ali ki 
so uvrščeni v trgovanje na organiziranem 
trgu ali s katerimi se trguje v MTF ali OTF.

Or. en

Obrazložitev

Obveznost sistematičnih internalizatorjev, da objavljajo zavezujoče ponudbe, je treba strogo 
določiti, da bi ustrezala strukturi trga za vsako posebno vrsto instrumentov, s posebnim 
poudarkom na njihovi likvidnosti. Sistem sistematične internalizacije mora prav tako 
upoštevati posebne potrebe različnih kategorij strank in zagotavljati najustreznejšo stopnjo 
preglednosti.

Predlog spremembe 422
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sistematični internalizatorji zagotovijo 
zavezujoče ponudbe glede obveznic in 
strukturiranih finančnih produktov, 
uvrščenih v trgovanje na organiziranem 
trgu ali za katere je bil izdan prospekt, 
emisijskih kuponov ter izvedenih finančnih 
instrumentov, ki so primerni za kliring ali 
so uvrščeni v trgovanje na organiziranem 
trgu ali s katerimi se trguje v MTF ali 
OTF, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

1. Sistematični internalizatorji zagotovijo 
zavezujoče ponudbe glede obveznic in 
strukturiranih finančnih produktov, 
uvrščenih v trgovanje na organiziranem 
trgu ali za katere je bil izdan prospekt, 
emisijskih kuponov ter izvedenih finančnih 
instrumentov, za katere veljajo obveznosti 
trgovanja iz člena 24, če sta izpolnjena 
naslednja pogoja:

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 
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nasprotne stranke.

Or. en

Obrazložitev

Če bi od sistematičnega internalizatorja zahtevali, da za zadevni instrument ponudi vsem 
strankam enako ceno, bi ga ovirali pri diferenciranju cen glede na tveganje nasprotne 
stranke, kar je bistveno pri prilagojenih poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti z 
nefinančnimi podjetji. Zahteva o zagotovitvi ponudb bi morala biti zato omejena na izvedene 
instrumente, ki niso prilagojeni, so dovolj likvidni in s katerimi je zato treba trgovati na 
organiziranem trgu ali v MTF.

Predlog spremembe 423
Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sistematični internalizatorji zagotovijo 
zavezujoče ponudbe glede obveznic in 
strukturiranih finančnih produktov, 
uvrščenih v trgovanje na organiziranem 
trgu ali za katere je bil izdan prospekt, 
emisijskih kuponov ter izvedenih finančnih 
instrumentov, ki so primerni za kliring ali 
so uvrščeni v trgovanje na organiziranem 
trgu ali s katerimi se trguje v MTF ali 
OTF, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

1. Sistematični internalizatorji zagotovijo 
zavezujoče ponudbe glede obveznic in 
strukturiranih finančnih produktov, 
uvrščenih v trgovanje na organiziranem 
trgu ali za katere je bil izdan prospekt, 
emisijskih kuponov ter izvedenih finančnih 
instrumentov, za katere veljajo obveznosti 
trgovanja iz člena 24, če sta izpolnjena 
naslednja pogoja:

Or. en

Obrazložitev

Če bi od sistematičnih internalizatorjev zahtevali, da za določen instrument ponudijo vsem 
strankam enako ceno, bi to pomenilo, da ne smejo oblikovati različnih cen glede na kreditno 
tveganje nasprotne stranke, ki pa so ga dolžni upravljati pri izvrševanju prilagojenih, 
nezavarovanih poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti z nefinančnimi podjetji. Zato mora
biti zahteva po zagotavljanju ponudb omejena na izvedene finančne instrumente, za katere 
velja obveznost trgovanja iz člena 24.
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Predlog spremembe 424
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sistematični internalizatorji zagotovijo 
zavezujoče ponudbe glede obveznic in 
strukturiranih finančnih produktov, 
uvrščenih v trgovanje na organiziranem 
trgu ali za katere je bil izdan prospekt, 
emisijskih kuponov ter izvedenih finančnih 
instrumentov, ki so primerni za kliring ali 
so uvrščeni v trgovanje na organiziranem 
trgu ali s katerimi se trguje v MTF ali 
OTF, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

1. Sistematični internalizatorji zagotovijo 
zavezujoče ponudbe glede naslednjih 
instrumentov:

(i) glede obveznic in strukturiranih 
finančnih produktov, uvrščenih v trgovanje 
na organiziranem trgu in za katere je bil 
izdan prospekt, kot je zahtevano v 
Direktivi 2003/71/ES;
(ii) emisijskih kuponov; ter
(iii) izvedenih finančnih instrumentov, za 
katere velja v primeru, da stranka zahteva 
ponudbo, obvezen centralni kliring in s 
katerimi se trguje na organiziranem trgu, v 
MTF ali OTF, in sicer brez pravil za 
omejevanje dostopa stranke.

Or. en

Predlog spremembe 425
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Obveznost zagotavljanja ponudb iz 
prvega odstavka se uporablja le, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
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(a) stranka pozove sistematičnega 
internalizatorja k pripravi ponudbe;
(b) ponudba se nanaša na instrument, ki 
je likviden;
(c) ponudbeni obseg je enak 
maloprodajnemu tržnemu obsegu ali je 
manjši od njega;
(d) čas veljavnosti ponudbe je predhodno 
določen;
(e) sistematični internalizator se strinja, 
da bo zagotovil ponudbo.

Or. en

Obrazložitev

Obveznost sistematičnih internalizatorjev, da objavljajo zavezujoče ponudbe, je treba strogo 
določiti, da bi ustrezala strukturi trga za vsako posebno vrsto instrumentov, s posebnim 
poudarkom na njihovi likvidnosti. Sistem sistematične internalizacije mora prav tako 
upoštevati posebne potrebe različnih kategorij strank in zagotavljati najustreznejšo stopnjo 
preglednosti.

Predlog spremembe 426
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) k ponudbi jih pozove stranka 
sistematičnega internalizatorja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 427
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) se strinjajo z zagotovitvijo ponudbe. črtano

Or. en

Predlog spremembe 428
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Sistematični internalizatorji imajo 
pravico, da kadar koli posodobijo ali 
umaknejo svoje ponudbe, da bi upoštevali 
spremembe tržnih pogojev ali odpravili 
tehnične napake.

Or. en

Predlog spremembe 429
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sistematični internalizatorji dajo 
zavezujoče ponudbe, zagotovljene v skladu 
z odstavkom 1, na voljo drugim strankam 
investicijskega podjetja na objektiven 
nediskriminacijski način in na podlagi 
svoje poslovne politike.

2. Sistematični internalizatorji dajo 
zavezujoče ponudbe, zagotovljene v skladu 
z odstavkom 1, na voljo drugim strankam 
investicijskega podjetja na objektiven 
nediskriminacijski način in na podlagi 
svoje poslovne politike. Sistematičnim 
internalizatorjem je dovoljeno, da na 
podlagi te poslovne politike izberejo 
vlagatelje, katerim zagotovijo dostop do 
svojih ponudb. Obstajajo jasni standardi, 
ki veljajo za dostop do njihovih ponudb. 
Sistematični internalizatorji lahko na 



AM\901886SL.doc 69/179 PE489.477v01-00

SL

podlagi poslovnih vidikov, kot so kreditna 
sposobnost vlagatelja, tveganje pogodbene 
stranke in končna poravnava posla, 
zavrnejo vzpostavitev poslovnega odnosa z 
vlagatelji ali ga prekinejo.

Or. en

Predlog spremembe 430
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sistematični internalizatorji dajo 
zavezujoče ponudbe, zagotovljene v skladu 
z odstavkom 1, na voljo drugim strankam 
investicijskega podjetja na objektiven 
nediskriminacijski način in na podlagi 
svoje poslovne politike.

2. Sistematični internalizatorji dajo na 
zahtevo zavezujoče ponudbe, zagotovljene 
v skladu z odstavkom 1, na voljo drugim 
strankam investicijskega podjetja na 
objektiven nediskriminacijski način in na 
podlagi svoje poslovne politike.
Sistematičnim internalizatorjem je 
dovoljeno, da na podlagi te poslovne 
politike izberejo vlagatelje, katerim 
zagotovijo dostop do svojih ponudb. 
Obstajajo jasni standardi, ki urejajo 
dostop do njihovih ponudb, ki upoštevajo 
tudi poslovne vidike, kot so kreditna 
sposobnost vlagatelja, tveganje pogodbene 
stranke in končna poravnava posla.

Or. en

Obrazložitev

Za likvidne instrumente morajo veljati strožje zahteve po preglednosti pred trgovanjem kot za 
manj likvidne instrumente. Sistem sistematične internalizacije za nelastniške vrednostne 
papirje je bolj omejevalen od enakovrednega sistema za lastniške vrednostne papirje. Ta 
predlog spremembe z usklajevanjem z zahtevami za sistematične internalizatorje na področju 
lastniških vrednostnih papirjev zagotavlja, da so zahteve za objavljanje ponudb na področju 
vrednostnih papirjev s fiksnim donosom in izvedenih finančnih instrumentov vsaj tako prožne 
kot za lastniške vrednostne papirje. Veljavne zahteve so strožje.
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Predlog spremembe 431
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sistematični internalizatorji dajo 
zavezujoče ponudbe, zagotovljene v skladu 
z odstavkom 1, na voljo drugim strankam 
investicijskega podjetja na objektiven 
nediskriminacijski način in na podlagi 
svoje poslovne politike.

2. Sistematični internalizatorji dajo 
zavezujoče ponudbe, zagotovljene v skladu 
z odstavkom 1, na voljo drugim strankam 
investicijskega podjetja na objektiven 
nediskriminacijski način in na podlagi 
svoje poslovne politike. Sistematični 
internalizatorji imajo pravico, da 
posodobijo svoje ponudbe, da bi se odzvali 
na tržne pogoje ali odpravili napake.

Or. en

Obrazložitev

Da bi v celoti izkoristili sistem sistematične internalizacije, je treba upravljavcem omogočiti 
odzivanje na tržne pogoje, drugače bodo zagotavljali ponudbe le po visokih cenah, da bi se 
izognili morebitnemu tveganju.

Predlog spremembe 432
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sistematični internalizatorji dajo 
zavezujoče ponudbe, zagotovljene v skladu 
z odstavkom 1, na voljo drugim strankam 
investicijskega podjetja na objektiven 
nediskriminacijski način in na podlagi 
svoje poslovne politike.

2. Sistematični internalizatorji dajo 
zavezujoče ponudbe, zagotovljene v skladu 
z odstavkom 1, na voljo drugim strankam 
investicijskega podjetja na objektiven 
nediskriminacijski način in na podlagi 
svoje poslovne politike, pod pogojem, da 
je obseg posla manjši od 100 000 EUR.

Or. en
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Predlog spremembe 433
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sistematični internalizatorji dajo 
zavezujoče ponudbe, zagotovljene v skladu 
z odstavkom 1, na voljo drugim strankam 
investicijskega podjetja na objektiven 
nediskriminacijski način in na podlagi 
svoje poslovne politike.

2. Sistematični internalizatorji dajo 
zavezujoče ponudbe, ko je ponudbeni 
obseg enak maloprodajnemu obsegu, ki je 
značilen za instrument, ali manjši od 
njega, na voljo drugim strankam 
investicijskega podjetja na objektiven 
nediskriminacijski način in na podlagi 
svoje poslovne politike.

Or. en

Obrazložitev

Obvezno objavljanje ponudb bi lahko škodljivo vplivalo na ceno obveznice in ustavilo oddajo 
naročil s strani vlagateljev.

Predlog spremembe 434
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sistematični internalizatorji dajo 
zavezujoče ponudbe, zagotovljene v skladu 
z odstavkom 1, na voljo drugim strankam 
investicijskega podjetja na objektiven 
nediskriminacijski način in na podlagi
svoje poslovne politike.

2. Sistematični internalizatorji dajo 
zavezujoče ponudbe, zagotovljene v skladu 
z odstavkom 1, na voljo drugim strankam 
investicijskega podjetja na objektiven 
nediskriminacijski način in na podlagi 
svoje poslovne politike, pod pogojem, da 
je ponudbeni obseg enak 
maloprodajnemu obsegu, ki je značilen za 
instrument, ali manjši od njega.

Or. en
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Predlog spremembe 435
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Sistematični internalizatorji dajo 
zavezujoče ponudbe, zagotovljene v skladu 
z odstavkom 1, na voljo drugim strankam 
investicijskega podjetja na objektiven 
nediskriminacijski način in na podlagi 
svoje poslovne politike.

2. Obveznost zagotavljanja ponudb iz 
prvega odstavka se uporablja le, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a) stranka, ki želi izvesti naročilo, pozove 
sistematičnega internalizatorja k pripravi 
ponudbe;
(b) ponudba se nanaša na instrument, ki 
je likviden;
(c) ponudbeni obseg je enak običajnemu 
tržnemu obsegu ali je manjši od njega;
(d) sistematični internalizator se strinja, 
da bo zagotovil ponudbo.

Or. en

Predlog spremembe 436
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zavežejo se, da bodo opravili posle za 
katero koli drugo stranko, kateri je 
ponudba dana na voljo v skladu z 
objavljenimi pogoji, če je ponudbeni obseg 
enak obsegu, ki je značilen za instrument, 
ali manjši od njega.

3. Zavežejo se, da bodo opravili posle za 
katero koli drugo stranko, kateri je 
ponudba dana na voljo v skladu z 
objavljenimi pogoji, če je ponudbeni obseg 
enak maloprodajnemu obsegu, ki je 
značilen za instrument, ali manjši od njega.

Or. en
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Predlog spremembe 437
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zavežejo se, da bodo opravili posle za 
katero koli drugo stranko, kateri je 
ponudba dana na voljo v skladu z 
objavljenimi pogoji, če je ponudbeni obseg 
enak obsegu, ki je značilen za instrument, 
ali manjši od njega.

3. Zavežejo se, da bodo opravili posle za 
katero koli drugo stranko, kateri je 
ponudba dana na voljo v skladu z njihovo 
trgovinsko politiko, če je ponudbeni obseg 
enak obsegu, ki je značilen za instrument, 
ali manjši od njega.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da lahko sistematični internalizatorji pri zagotavljanju ponudbe drugim 
strankam upoštevajo merila, npr. tveganje nasprotne stranke itd., določena v njihovi poslovni 
politiki.

Predlog spremembe 438
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zavežejo se, da bodo opravili posle za 
katero koli drugo stranko, kateri je 
ponudba dana na voljo v skladu z 
objavljenimi pogoji, če je ponudbeni obseg 
enak obsegu, ki je značilen za instrument,
ali manjši od njega.

3. Zavežejo se, da bodo opravili posle za 
katero koli drugo stranko, kateri je 
ponudba dana na voljo v skladu z 
objavljenimi pogoji, če je ponudbeni obseg 
enak obsegu posla 100 000 EUR ali manjši 
od njega. Organ ESMA pripravi 
regulativne tehnične standarde, da bi 
spremenil ali posodobil ta prag ali 
oblikoval različne pragove za posamezne 
instrumente, zlasti če je vprašljiva 
likvidnost.

Or. en
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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 439
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zavežejo se, da bodo opravili posle za 
katero koli drugo stranko, kateri je 
ponudba dana na voljo v skladu z 
objavljenimi pogoji, če je ponudbeni 
obseg enak obsegu, ki je značilen za 
instrument, ali manjši od njega.

3. Sistematični internalizatorji imajo 
pravico, da kadar koli posodobijo ali 
spremenijo svoje ponudbe, da bi 
upoštevali spremembe tržnih pogojev ali 
odpravili tehnične napake.

Or. en

Predlog spremembe 440
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Sistematičnim internalizatorjem je 
dovoljeno na nediskriminacijski in 
pregleden način omejiti število poslov, za 
katere se zavežejo, da jih bodo opravili za 
stranke, v skladu s katero koli ponudbo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 441
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
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Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Sistematičnim internalizatorjem je 
dovoljeno na nediskriminacijski in 
pregleden način omejiti število poslov, za 
katere se zavežejo, da jih bodo opravili za 
stranke, v skladu s katero koli ponudbo.

4. Sistematičnim internalizatorjem je 
dovoljeno na nediskriminacijski in 
pregleden način omejiti število poslov, za 
katere se zavežejo, da jih bodo opravili za 
stranke, v skladu s katero koli ponudbo po 
odstavku 1.

Or. en

Predlog spremembe 442
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Ponudbe, ki so zagotovljene v skladu z 
odstavkom 1 in je njihov obseg enak ali 
manjši od obsega iz odstavka 3, se 
objavijo na način, ki je lahko dostopen 
drugim udeležencem na trgu ob razumnih 
poslovnih pogojih.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 443
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ponudbe zagotavljajo, da podjetje 
izpolnjuje svoje obveznosti iz člena 27 
Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov], in odražajo 

črtano
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prevladujoče tržne pogoje v zvezi s 
cenami, po katerih se sklepajo posli za iste 
ali podobne instrumente na organiziranih 
trgih, v MTF ali OTF.

Or. en

Predlog spremembe 444
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ponudbe zagotavljajo, da podjetje 
izpolnjuje svoje obveznosti iz člena 27 
Direktive [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], in odražajo prevladujoče 
tržne pogoje v zvezi s cenami, po katerih se 
sklepajo posli za iste ali podobne 
instrumente na organiziranih trgih, v MTF 
ali OTF.

6. Ponudbe maloprodajnega obsega 
zagotavljajo, da podjetje izpolnjuje svoje 
obveznosti iz člena 27 Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov], 
in odražajo prevladujoče tržne pogoje v 
zvezi s cenami, po katerih se sklepajo posli 
za iste ali podobne instrumente na 
organiziranih trgih, v MTF ali OTF.

Or. en

Predlog spremembe 445
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Ponudbe zagotavljajo, da podjetje 
izpolnjuje svoje obveznosti iz člena 27 
Direktive [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], in odražajo prevladujoče 
tržne pogoje v zvezi s cenami, po katerih se 
sklepajo posli za iste ali podobne 
instrumente na organiziranih trgih, v MTF 
ali OTF.

6. Ponudbe zagotavljajo, da podjetje 
izpolnjuje svoje obveznosti iz člena 27 
Direktive [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], in odražajo prevladujoče 
tržne pogoje v zvezi s cenami, po katerih se 
sklepajo posli za iste ali podobne 
instrumente na organiziranih trgih ali v 
MTF.
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Or. en

Predlog spremembe 446
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Investicijsko podjetje, ki opravlja 
vlogo sistematičnega internalizatorja za 
instrumente iz člena 17(1), vzpostavi in 
vzdržuje učinkovito ureditev in postopke, 
ki so pomembni za njegove dejavnosti v 
vlogi sistematičnega internalizatorja, da bi 
lahko redno spremljalo, ali stranke 
upoštevajo njegova pravila in postopke.
Sistematični internalizator spremlja posle, 
ki jih v okviru njegovih sistemov izvajajo 
njegove stranke, da bi prepoznal kršitve 
teh pravil in postopkov, pogoje trgovanja, 
ki motijo delovanje trga, ali ravnanje, ki 
bi lahko pomenilo zlorabo trga.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se ureditev sistematične internalizacije uporabljala za obveznost trgovanja z izvedenimi 
finančnimi instrumenti, mora predvidevati posebne sisteme in kontrole, ki zagotavljajo njeno 
prožnost in varnost.

Predlog spremembe 447
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Sistematični internalizatorji lahko 
posodabljajo svoje ponudbe, tako da 
odražajo spremembe tržnih pogojev.
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Or. en

Obrazložitev

Sistematičnim internalizatorjem je treba omogočiti posodabljanje ponudb v skladu s tržnimi 
nihanji.

Predlog spremembe 448
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Stopnja razkritja in pogostnost 
objavljanja se umerita sorazmerno glede 
na izdajo, obseg posla in značilnosti 
nacionalnih trgov.

Or. en

Predlog spremembe 449
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. Sistematični internalizator poroča 
pristojnemu organu o hudih kršitvah 
svojih pravil in postopkov, pogojih 
trgovanja, ki motijo delovanje trga, ali 
ravnanju, ki bi lahko pomenilo zlorabo 
trga. Sistematični internalizator prav tako 
nemudoma zagotovi organu, pristojnemu 
za preiskavo in pregon zlorabe trga, 
ustrezne informacije ter temu organu 
zagotovi vso pomoč pri preiskovanju in 
pregonu zlorabe trga, ki se pojavi v 
njegovih sistemih ali prek njih.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi se ureditev sistematične internalizacije uporabljala za obveznost trgovanja z izvedenimi 
finančnimi instrumenti, mora predvidevati posebne sisteme in kontrole, ki zagotavljajo njeno 
prožnost in varnost.

Predlog spremembe 450
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi in ESMA spremljajo 
uporabo tega člena v zvezi z obsegi, za 
katere se dajejo ponudbe na voljo strankam 
investicijskega podjetja in drugim 
udeležencem na trgu, glede na druge 
dejavnosti trgovanja podjetja ter v kolikšni 
meri ponudbe odražajo prevladujoče tržne 
pogoje v zvezi s posli za iste ali podobne 
instrumente, ki se izvajajo na organiziranih 
trgih, v MTF ali OTF. V 2 letih od dneva 
začetka veljavnosti ESMA poroča Komisiji 
o uporabi tega člena. V primeru 
pomembnih dejavnosti objavljanja ponudb 
in trgovanja, ki nekoliko presegajo prag iz 
člena 17(3) ali ne upoštevajo prevladujočih 
tržnih pogojev, poročajo Komisiji pred 
navedenim rokom.

1. Pristojni organi in ESMA spremljajo 
uporabo tega člena v zvezi z obsegi, za 
katere se dajejo ponudbe na voljo strankam 
investicijskega podjetja in drugim 
udeležencem na trgu, glede na druge 
dejavnosti trgovanja podjetja ter v kolikšni 
meri ponudbe odražajo prevladujoče tržne 
pogoje v zvezi s posli za iste ali podobne 
instrumente, ki se izvajajo na organiziranih 
trgih ali v MTF. V 2 letih od dneva začetka 
veljavnosti ESMA poroča Komisiji o 
uporabi tega člena. V primeru pomembnih 
dejavnosti objavljanja ponudb in trgovanja, 
ki nekoliko presegajo prag iz člena 17(3) 
ali ne upoštevajo prevladujočih tržnih 
pogojev, poročajo Komisiji pred 
navedenim rokom.

Or. en

Predlog spremembe 451
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

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 obsege 
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obsege iz člena 17(3), pri katerih podjetje 
sklene posel s katerimi koli drugimi 
strankami, ki jim je ponudba dana na voljo.

iz člena 17(3), pri katerih podjetje sklene 
posel s katerimi koli drugimi strankami, ki 
jim je ponudba dana na voljo.

Or. en

Obrazložitev

To bi morala biti tehnična določitev, ki jo mora opraviti organ ESMA, saj ima ustreznejše 
strokovno znanje na tem področju kot Komisija.

Predlog spremembe 452
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, ki določajo
obsege iz člena 17(3), pri katerih podjetje 
sklene posel s katerimi koli drugimi 
strankami, ki jim je ponudba dana na voljo.

2. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, v katerih določi
obsege iz člena 17, pri katerih podjetje 
sklene posel s katerimi koli drugimi 
strankami, ki jim je ponudba dana na voljo.
Ti obsegi ustrezajo obsegu, s katerim 
običajno posluje neprofesionalna stranka 
v ustrezni podkategoriji instrumenta 
znotraj razreda finančnega instrumenta.
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

Obrazložitev

Da bi zaščitili neprofesionalne stranke ter hkrati podprli likvidnost na veleprodajnih trgih, bi 
morala obveznost javnega objavljanja ponudb pred trgovanjem za sistematične 
internalizatorje, ki izvršujejo posle z nelastniškimi instrumenti, veljati za običajen obseg 
maloprodajnih poslov v podkategoriji zadevnega instrumenta. To je tehnično vprašanje, ki 
zahteva podrobno poznavanje trga, zato je primerneje, da to odgovornost prevzame ESMA.
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Predlog spremembe 453
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, ki določajo 
obsege iz člena 17(3), pri katerih podjetje 
sklene posel s katerimi koli drugimi 
strankami, ki jim je ponudba dana na voljo.

2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, ki določajo 
obsege iz člena 17(3), pri katerih podjetje 
sklene posel s katerimi koli drugimi 
strankami, ki jim je ponudba dana na voljo.
V teh ukrepih se navede, da je njihov 
namen povečati preglednost za 
neprofesionalne vlagatelje, in opredelijo 
razredi instrumentov v smislu razredov, 
obsega in likvidnosti sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 454
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členom 41 sprejme ukrepe, ki 
pojasnjujejo razumne poslovne pogoje za 
objavo ponudb v skladu s členom 17(5).

3. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, ki pojasnjujejo 
razumne poslovne pogoje za objavo 
ponudb v skladu s členom 17(5).

Or. en

Predlog spremembe 455
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členom 41 sprejme ukrepe, ki 
pojasnjujejo razumne poslovne pogoje za 
objavo ponudb v skladu s členom 17(5).

3. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, ki pojasnjujejo 
razumne poslovne pogoje za objavo 
ponudb v skladu s členom 17(5).

Or. en

Obrazložitev

Da bi lahko ustrezno uporabljali nadaljevanje člena, je treba dopolniti zakonodajo na tem 
področju.

Predlog spremembe 456
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 18 – 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 
standardov iz pododstavka 2 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 457
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
delnicami, potrdili o lastništvu, 
investicijskimi skladi, ki kotirajo na borzi, 
certifikati ali drugimi podobnimi 
finančnimi instrumenti, uvrščenimi v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, objavijo 
obseg in ceno teh poslov ter čas njihove 
sklenitve. Te informacije se objavijo prek 
sistema odobrenih objav.

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
delnicami, potrdili o lastništvu, 
investicijskimi skladi, ki kotirajo na borzi, 
certifikati ali drugimi podobnimi 
finančnimi instrumenti, uvrščenimi v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF, objavijo obseg in 
ceno teh poslov ter čas njihove sklenitve. 
Te informacije se objavijo prek sistema 
odobrenih objav.

Or. en

Predlog spremembe 458
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
delnicami, potrdili o lastništvu, 
investicijskimi skladi, ki kotirajo na borzi, 
certifikati ali drugimi podobnimi 
finančnimi instrumenti, uvrščenimi v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, objavijo 
obseg in ceno teh poslov ter čas njihove 
sklenitve. Te informacije se objavijo prek 
sistema odobrenih objav.

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
delnicami, potrdili o lastništvu, 
investicijskimi skladi, ki kotirajo na borzi, 
certifikati ali drugimi podobnimi 
finančnimi instrumenti, uvrščenimi v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF, objavijo obseg in 
ceno teh poslov ter čas njihove sklenitve.
Te informacije se objavijo prek sistema 
odobrenih objav.

Or. en

Predlog spremembe 459
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
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Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
delnicami, potrdili o lastništvu, 
investicijskimi skladi, ki kotirajo na borzi, 
certifikati ali drugimi podobnimi 
finančnimi instrumenti, uvrščenimi v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, objavijo 
obseg in ceno teh poslov ter čas njihove 
sklenitve. Te informacije se objavijo prek 
sistema odobrenih objav.

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
delnicami, potrdili o lastništvu, 
investicijskimi skladi, ki kotirajo na borzi, 
certifikati ali drugimi podobnimi 
finančnimi instrumenti, uvrščenimi v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, objavijo 
obseg in ceno teh poslov ter čas njihove 
sklenitve. Te informacije se objavijo prek 
sistema odobrenih objav. Informacije so 
brezplačno na voljo kateri koli stranki, 
komercialni ali javni, 15 minut po objavi 
posla.

Or. en

Obrazložitev

Informacije morajo biti na voljo javnosti v realnem času, kolikor je to tehnično izvedljivo, in 
na razumni komercialni podlagi.

Predlog spremembe 460
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
delnicami, potrdili o lastništvu, 
investicijskimi skladi, ki kotirajo na borzi, 
certifikati ali drugimi podobnimi 
finančnimi instrumenti, uvrščenimi v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, objavijo
obseg in ceno teh poslov ter čas njihove 
sklenitve. Te informacije se objavijo prek 
sistema odobrenih objav.

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
delnicami, potrdili o lastništvu, 
investicijskimi skladi, ki kotirajo na borzi, 
certifikati ali drugimi podobnimi 
finančnimi instrumenti, uvrščenimi v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, 
objavljajo čim bolj sprotno, kolikor je to 
tehnično izvedljivo, obseg in ceno teh 
poslov ter čas njihove sklenitve. Te 
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informacije se objavijo prek sistema 
odobrenih objav.

Or. en

Predlog spremembe 461
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
delnicami, potrdili o lastništvu, 
investicijskimi skladi, ki kotirajo na borzi, 
certifikati ali drugimi podobnimi 
finančnimi instrumenti, uvrščenimi v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, objavijo 
obseg in ceno teh poslov ter čas njihove 
sklenitve. Te informacije se objavijo prek 
sistema odobrenih objav.

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
delnicami, potrdili o lastništvu, 
investicijskimi skladi, ki kotirajo na borzi, 
certifikati ali drugimi podobnimi 
finančnimi instrumenti, uvrščenimi v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, objavijo 
obseg in ceno teh poslov ter čas njihove 
sklenitve. Te informacije se objavljajo čim 
bolj sprotno, kolikor je to tehnično 
izvedljivo, prek sistema odobrenih objav.
Pri elektronskem trgovanju zakasnitev do 
objave informacij po trgovanju ne presega 
dvakratnika čakalne dobe za izvršitev.

Or. en

Predlog spremembe 462
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije, objavljane v skladu z 
odstavkom 1, in časovni okviri, v katerih 
so objavljene, so skladni z zahtevami, 
sprejetimi v skladu s členom 6. Če ukrepi, 

2. Informacije, objavljane v skladu z 
odstavkom 1, in časovni okviri, v katerih 
so objavljene, so skladni z zahtevami, 
sprejetimi v skladu s členom 6. Če ukrepi, 
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sprejeti v skladu s členom 6, določajo 
odlog poročanja za nekatere kategorije 
poslov z delnicami, potrdili o lastništvu, 
investicijskimi skladi, ki kotirajo na borzi, 
certifikati ali drugimi podobnimi 
finančnimi instrumenti, se ta možnost 
uporablja tudi za te posle, če se opravljajo 
zunaj organiziranih trgov, MTF ali OTF.

sprejeti v skladu s členom 6, določajo 
odlog poročanja za nekatere kategorije 
poslov z delnicami, potrdili o lastništvu, 
investicijskimi skladi, ki kotirajo na borzi, 
certifikati ali drugimi podobnimi 
finančnimi instrumenti, se ta možnost 
uporablja tudi za te posle, če se opravljajo 
zunaj organiziranih trgov in MTF.

Or. en

Predlog spremembe 463
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije, objavljane v skladu z 
odstavkom 1, in časovni okviri, v katerih 
so objavljene, so skladni z zahtevami, 
sprejetimi v skladu s členom 6. Če ukrepi, 
sprejeti v skladu s členom 6, določajo 
odlog poročanja za nekatere kategorije 
poslov z delnicami, potrdili o lastništvu, 
investicijskimi skladi, ki kotirajo na borzi, 
certifikati ali drugimi podobnimi 
finančnimi instrumenti, se ta možnost 
uporablja tudi za te posle, če se opravljajo 
zunaj organiziranih trgov, MTF ali OTF.

2. Informacije, objavljane v skladu z 
odstavkom 1, in časovni okviri, v katerih 
so objavljene, so skladni z zahtevami, 
sprejetimi v skladu s členom 6. Če ukrepi, 
sprejeti v skladu s členom 6, določajo 
odlog poročanja za nekatere kategorije 
poslov z delnicami, potrdili o lastništvu, 
investicijskimi skladi, ki kotirajo na borzi, 
certifikati ali drugimi podobnimi 
finančnimi instrumenti, se ta možnost 
uporablja tudi za te posle, če se opravljajo 
zunaj organiziranih trgov in MTF.

Or. en

Predlog spremembe 464
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 3. ESMA pripravi osnutke regulativnih 



AM\901886SL.doc 87/179 PE489.477v01-00

SL

členom 41 sprejme ukrepe, ki določajo: tehničnih standardov, da se določijo:

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 465
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) oznake za opredelitev različnih vrst 
poslov in razlikovanje med njimi, vključno 
s posli na prostem trgu, glede na njihovo 
naravo.

Or. en

Predlog spremembe 466
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 19 – 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
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Predlog spremembe 467
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. ESMA opredeli načela in merila, v
skladu s katerimi se opusti uporaba 
določb v zvezi z uporabo sistema 
odobrenih objav iz odstavka 1, za 
investicijska podjetja, ki izvršujejo 
relativno majhen obseg poslov z 
delnicami, potrdili o lastništvu, 
investicijskimi skladi, ki kotirajo na borzi, 
certifikati in drugimi finančnimi 
instrumenti. ESMA v teh primerih 
predpiše posebne določbe v zvezi z 
minimalno vsebino in obliko informacij, 
ki se objavijo prek lastnih sistemov za 
razkritje informacij. 

Or. en

Obrazložitev

Mali posredniki z zelo majhnim obsegom poslov s finančnimi instrumenti in produkti iz 
členov 19 in 20 bi se srečevali z nesorazmernimi tekočimi stroški za izpolnjevanje določbe o 
ureditvi razkrivanja informacij po trgovanju prek sistema odobrenih objav. Zato se jim na 
podlagi načel in meril, ki jih je opredelil organ ESMA, odobri klavzula opustitve, ki bi 
omogočila uporabo lastnih sistemov za razkrivanje informacij. Ta sistem ne bi ogrozil 
ureditve razkrivanja informacij po trgovanju ter bi prispeval k prožnosti in sorazmernosti.

Predlog spremembe 468
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. ESMA opredeli načela in merila, v 
skladu s katerimi se opusti uporaba 
določb v zvezi z uporabo sistema 
odobrenih objav iz odstavka 1, za 
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investicijska podjetja, ki izvršujejo 
relativno majhen obseg poslov z 
delnicami, potrdili o lastništvu, 
investicijskimi skladi, ki kotirajo na borzi, 
certifikati in drugimi finančnimi 
instrumenti. ESMA v teh primerih 
predpiše posebne določbe v zvezi z 
minimalno vsebino in obliko informacij, 
ki se objavijo prek lastnih sistemov za 
objavo informacij. 

Or. en

Obrazložitev

Mali posredniki z zelo majhnim obsegom poslov s finančnimi instrumenti in produkti iz 
členov 19 in 20 bi se zelo verjetno srečevali z nesorazmernimi tekočimi stroški za 
izpolnjevanje določbe o ureditvi razkrivanja informacij po trgovanju prek sistema odobrenih 
objav. Zato se jim na podlagi načel in meril, ki jih je opredelil organ ESMA, odobri klavzula 
opustitve, ki bi omogočila uporabo lastnih sistemov za razkrivanje informacij.

Predlog spremembe 469
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
obveznicami in strukturiranimi finančnimi 
produkti, uvrščenimi v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil izdan 
prospekt, emisijskimi kuponi ter 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
primerni za kliring ali se sporočijo v 
repozitorij sklenjenih poslov v skladu s 
členom [6] Uredbe [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga] ali so uvrščeni v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, objavijo 
obseg in ceno teh poslov ter čas njihove 
sklenitve. Te informacije se objavijo prek 
sistema odobrenih objav.

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
obveznicami in strukturiranimi finančnimi 
produkti, uvrščenimi v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil izdan 
prospekt, emisijskimi kuponi ter 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
primerni za kliring ali se sporočijo v 
repozitorij sklenjenih poslov v skladu s 
členom [6] Uredbe [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga] ali so uvrščeni v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF, objavijo obseg in 
ceno teh poslov ter čas njihove sklenitve. 
Te informacije se objavijo prek sistema 
odobrenih objav.
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Or. en

Predlog spremembe 470
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
obveznicami in strukturiranimi finančnimi 
produkti, uvrščenimi v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil izdan 
prospekt, emisijskimi kuponi ter 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
primerni za kliring ali se sporočijo v 
repozitorij sklenjenih poslov v skladu s 
členom [6] Uredbe [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga] ali so uvrščeni v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, objavijo 
obseg in ceno teh poslov ter čas njihove 
sklenitve. Te informacije se objavijo prek 
sistema odobrenih objav.

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
obveznicami in strukturiranimi finančnimi 
produkti, uvrščenimi v trgovanje na 
organiziranem trgu, za katere je bil izdan 
prospekt, emisijskimi kuponi ter 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
primerni za kliring ali se sporočijo v 
repozitorij sklenjenih poslov v skladu s 
členom [6] Uredbe [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga] ali so uvrščeni v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF, objavijo obseg in 
ceno teh poslov ter čas njihove sklenitve. 
Te informacije se objavijo prek sistema 
odobrenih objav.

Or. en

Predlog spremembe 471
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
obveznicami in strukturiranimi finančnimi 
produkti, uvrščenimi v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil izdan 
prospekt, emisijskimi kuponi ter 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
obveznicami in strukturiranimi finančnimi 
produkti, uvrščenimi v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil izdan 
prospekt, emisijskimi kuponi ter 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 



AM\901886SL.doc 91/179 PE489.477v01-00

SL

primerni za kliring ali se sporočijo v 
repozitorij sklenjenih poslov v skladu s 
členom [6] Uredbe [uredba o 
infrastrukturi evropskega trga] ali so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
ali s katerimi se trguje v MTF ali OTF, 
objavijo obseg in ceno teh poslov ter čas 
njihove sklenitve. Te informacije se 
objavijo prek sistema odobrenih objav.

primerni za kliring ali so uvrščeni v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, objavijo 
obseg in ceno teh poslov ter čas njihove 
sklenitve. Te informacije se objavijo prek 
sistema odobrenih objav.

Or. en

Obrazložitev

Izvedeni finančni instrumenti OTC, za katere se kliring ne izvaja in ki se še vedno sporočajo 
repozitorijem sklenjenih poslov, niso dovolj standardizirani, da bi bila objava cene koristna. 
Glej tudi uvodno izjavo 29 MiFID za preprečevanje dvojnega poročanja.

Predlog spremembe 472
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
obveznicami in strukturiranimi finančnimi 
produkti, uvrščenimi v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil izdan 
prospekt, emisijskimi kuponi ter 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
primerni za kliring ali se sporočijo v 
repozitorij sklenjenih poslov v skladu s 
členom [6] Uredbe [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga] ali so uvrščeni v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, objavijo 
obseg in ceno teh poslov ter čas njihove 
sklenitve. Te informacije se objavijo prek 
sistema odobrenih objav.

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
obveznicami in strukturiranimi finančnimi 
produkti, uvrščenimi v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil izdan 
prospekt, emisijskimi kuponi ter 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
primerni za kliring ali se sporočijo v 
repozitorij sklenjenih poslov v skladu s 
členom [9] Uredbe [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga] ali so uvrščeni v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, objavijo 
obseg in ceno teh poslov ter čas njihove 
sklenitve. Te informacije se objavijo prek 
sistema odobrenih objav.

Or. en
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Predlog spremembe 473
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
obveznicami in strukturiranimi finančnimi 
produkti, uvrščenimi v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil 
izdan prospekt, emisijskimi kuponi ter 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
primerni za kliring ali se sporočijo v 
repozitorij sklenjenih poslov v skladu s 
členom [6] Uredbe [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga] ali so uvrščeni v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, objavijo 
obseg in ceno teh poslov ter čas njihove 
sklenitve. Te informacije se objavijo prek 
sistema odobrenih objav.

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
obveznicami in strukturiranimi finančnimi 
produkti, uvrščenimi v trgovanje na 
organiziranem trgu, emisijskimi kuponi ter 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
primerni za kliring ali se sporočijo v 
repozitorij sklenjenih poslov v skladu s 
členom [6] Uredbe [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga] ali so uvrščeni v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, objavijo 
obseg in ceno teh poslov ter čas njihove 
sklenitve. Te informacije se objavijo prek 
sistema odobrenih objav.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve po preglednosti pred trgovanjem in po njem za finančne instrumente, za katere je bil 
objavljen prospekt, so nesorazmerne ob upoštevanju naslednjega: – o teh instrumentih se 
lahko pogaja celo majhna kreditna institucija na zelo omejenih (in neorganiziranih) trgih, –
razmerje med stroški in koristi med preglednostjo in obremenitvijo kreditne institucije je zelo 
majhno, – dejansko in praktično izvajanje bi bilo negotovo, ker informacije niso vedno na 
voljo.

Predlog spremembe 474
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
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obveznicami in strukturiranimi finančnimi 
produkti, uvrščenimi v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil izdan 
prospekt, emisijskimi kuponi ter 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
primerni za kliring ali se sporočijo v 
repozitorij sklenjenih poslov v skladu s 
členom [6] Uredbe [uredba o 
infrastrukturi evropskega trga] ali so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem 
trgu ali s katerimi se trguje v MTF ali 
OTF, objavijo obseg in ceno teh poslov ter 
čas njihove sklenitve. Te informacije se 
objavijo prek sistema odobrenih objav.

obveznicami in strukturiranimi finančnimi 
produkti, uvrščenimi v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil izdan 
prospekt, emisijskimi kuponi ter 
izvedenimi finančnimi instrumenti, za 
katere veljajo obveznosti trgovanja iz 
člena 24, objavijo obseg in ceno teh poslov 
ter čas njihove sklenitve. Te informacije se 
objavijo prek sistema odobrenih objav.

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 instrumenti, ki jih uporabljajo podjetja, so posebej prirejeni, da prožno in učinkovito 
zavarujejo pred tveganji iz tekočega poslovanja. Predlog spremembe bi izvzel te posle iz 
zahteve po preglednosti, saj bi objavljanje teh prilagojenih poslov verjetno povzročilo težave 
glede zaupnosti.

Predlog spremembe 475
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
obveznicami in strukturiranimi finančnimi 
produkti, uvrščenimi v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil izdan 
prospekt, emisijskimi kuponi ter 

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
obveznicami in strukturiranimi finančnimi 
produkti, uvrščenimi v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil izdan 
prospekt, emisijskimi kuponi ter 
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izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
primerni za kliring ali se sporočijo v 
repozitorij sklenjenih poslov v skladu s 
členom [6] Uredbe [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga] ali so uvrščeni v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, objavijo 
obseg in ceno teh poslov ter čas njihove 
sklenitve. Te informacije se objavijo prek 
sistema odobrenih objav.

izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
primerni za kliring ali se sporočijo v 
repozitorij sklenjenih poslov v skladu s 
členom [6] Uredbe [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga] ali so uvrščeni v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, objavijo 
obseg in ceno teh poslov ter čas njihove 
sklenitve. Te informacije se objavljajo čim 
bolj sprotno, kolikor je to tehnično 
izvedljivo, prek sistema odobrenih objav.
Pri elektronskem trgovanju razpoložljivost 
informacij po trgovanju ne presega 
dvakratnika čakalne dobe za izvršitev.

Or. en

Predlog spremembe 476
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
obveznicami in strukturiranimi finančnimi 
produkti, uvrščenimi v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil izdan 
prospekt, emisijskimi kuponi ter 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
primerni za kliring ali se sporočijo v 
repozitorij sklenjenih poslov v skladu s 
členom [6] Uredbe [uredba o 
infrastrukturi evropskega trga] ali so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
ali s katerimi se trguje v MTF ali OTF, 
objavijo obseg in ceno teh poslov ter čas 
njihove sklenitve. Te informacije se 
objavijo prek sistema odobrenih objav.

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
obveznicami in strukturiranimi finančnimi 
produkti, uvrščenimi v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil v 
skladu z Direktivo 2003/71/ES izdan 
prospekt, emisijskimi kuponi ter 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
ali s katerimi se trguje v MTF ali OTF, pod 
pogojem, da za posel velja obvezni kliring, 
objavijo obseg in ceno teh poslov ter čas 
njihove sklenitve, če je posel povezan z 
likvidnimi finančnimi instrumenti, njegov 
obseg pa enak običajnemu tržnemu 
obsegu ali manjši od njega. Te informacije 
se objavijo prek sistema odobrenih objav.

Or. en
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Predlog spremembe 477
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije, objavljane v skladu z 
odstavkom 1, in časovni okviri, v katerih 
so objavljene, so skladni z zahtevami, 
sprejetimi v skladu s členom 10. Če ukrepi, 
sprejeti v skladu s členom 10, določajo 
odlog poročanja za nekatere kategorije 
poslov z obveznicami, strukturiranimi 
finančnimi produkti, emisijskimi kuponi ali 
izvedenimi finančnimi instrumenti, se ta 
možnost uporablja tudi za te posle, če se 
opravljajo zunaj organiziranih trgov, MTF 
ali OTF.

2. Informacije, objavljane v skladu z 
odstavkom 1, in časovni okviri, v katerih 
so objavljene, so skladni z zahtevami, 
sprejetimi v skladu s členom 10. Če ukrepi, 
sprejeti v skladu s členom 10, določajo 
odlog poročanja za nekatere kategorije 
poslov z obveznicami, strukturiranimi 
finančnimi produkti, emisijskimi kuponi ali 
izvedenimi finančnimi instrumenti, se ta 
možnost uporablja tudi za te posle, če se 
opravljajo zunaj organiziranih trgov in
MTF.

Or. en

Predlog spremembe 478
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije, objavljane v skladu z 
odstavkom 1, in časovni okviri, v katerih 
so objavljene, so skladni z zahtevami, 
sprejetimi v skladu s členom 10. Če ukrepi, 
sprejeti v skladu s členom 10, določajo 
odlog poročanja za nekatere kategorije 
poslov z obveznicami, strukturiranimi 
finančnimi produkti, emisijskimi kuponi ali 
izvedenimi finančnimi instrumenti, se ta 
možnost uporablja tudi za te posle, če se 
opravljajo zunaj organiziranih trgov, MTF 
ali OTF.

2. Informacije, objavljane v skladu z 
odstavkom 1, in časovni okviri, v katerih 
so objavljene, so skladni z zahtevami, 
sprejetimi v skladu s členom 10. Če ukrepi, 
sprejeti v skladu s členom 10, določajo 
odlog poročanja za nekatere kategorije 
poslov z obveznicami, strukturiranimi 
finančnimi produkti, emisijskimi kuponi ali 
izvedenimi finančnimi instrumenti, se ta 
možnost uporablja tudi za te posle, če se 
opravljajo zunaj organiziranih trgov in
MTF.

Or. en
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Predlog spremembe 479
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pristojni organi so pooblaščeni, da 
investicijskim podjetjem odobrijo odlog
objave v skladu s členom 10.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje med različnimi mesti trgovanja, je treba tudi 
investicijskim podjetjem, ki poslujejo v svojem imenu ali imenu strank, omogočiti, da 
zaprosijo za opustitev ali odlog objave pod enakimi pogoji, kot veljajo za investicijska 
podjetja ali upravljavce trga, ki upravljajo MTF ali OTF. To je pomembno, saj lahko le 
investicijska podjetja zaprosijo za opustitev in odlog objave, kadar se trgovanje izvaja zgolj 
na prostem trgu.

Predlog spremembe 480
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 20 – 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

Obrazložitev

To je tehnično vprašanje, ki zahteva podrobno poznavanje trga, zato je primerneje, da to 
odgovornost prevzame ESMA.
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Predlog spremembe 481
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 – pododstavek 1 (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 482
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ESMA opredeli načela in merila, v 
skladu s katerimi se opusti uporaba 
določb v zvezi z uporabo sistema 
odobrenih objav iz odstavka 1, za 
investicijska podjetja, ki izvršujejo 
relativno majhen obseg poslov z 
obveznicami, strukturiranimi finančnimi 
produkti, emisijskimi kuponi in 
izvedenimi finančnimi instrumenti. 
ESMA v teh primerih predpiše posebne 
določbe v zvezi z minimalno vsebino in 
obliko informacij, ki se objavijo prek 
lastnih sistemov za objavo informacij. 

Or. en
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Predlog spremembe 483
Alfredo Pallone

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. ESMA opredeli načela in merila, v 
skladu s katerimi se opusti uporaba 
določb v zvezi z uporabo sistema 
odobrenih objav iz odstavka 1, za 
investicijska podjetja, ki izvršujejo 
relativno majhen obseg poslov z 
obveznicami, strukturiranimi finančnimi 
produkti, emisijskimi kuponi in 
izvedenimi finančnimi instrumenti. 
ESMA v teh primerih predpiše posebne 
določbe v zvezi z minimalno vsebino in 
obliko informacij, ki se objavijo prek 
lastnih sistemov za objavo informacij. 

Or. en

Obrazložitev

Glej člen 19(3)(a).

Predlog spremembe 484
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavec organiziranega trga, MFT
ali OTF najmanj pet let daje pristojnemu 
organu na voljo zadevne podatke v zvezi z 
vsemi naročili finančnih instrumentov, ki 
se oglašujejo prek njihovih sistemov. 
Evidence zajemajo vse podrobnosti, 
potrebne za namene iz člena 23(1) in (2). 
Organ ESMA opravlja vlogo spodbujanja 
in usklajevanja v zvezi z ocenjevanjem 
informacij s strani pristojnih organov v 

2. Upravljavec organiziranega trga ali
MFT najmanj pet let daje pristojnemu 
organu na voljo zadevne podatke v zvezi z 
vsemi naročili finančnih instrumentov, ki 
se oglašujejo prek njihovih sistemov. 
Evidence zajemajo vse podrobnosti, 
potrebne za namene iz člena 23(1) in (2). 
Organ ESMA opravlja vlogo spodbujanja 
in usklajevanja v zvezi z ocenjevanjem 
informacij s strani pristojnih organov v 
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skladu z določbami iz tega odstavka. skladu z določbami iz tega odstavka.

Or. en

Predlog spremembe 485
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavec organiziranega trga, MFT 
ali OTF najmanj pet let daje pristojnemu 
organu na voljo zadevne podatke v zvezi z 
vsemi naročili finančnih instrumentov, ki 
se oglašujejo prek njihovih sistemov. 
Evidence zajemajo vse podrobnosti, 
potrebne za namene iz člena 23(1) in (2). 
Organ ESMA opravlja vlogo spodbujanja 
in usklajevanja v zvezi z ocenjevanjem 
informacij s strani pristojnih organov v 
skladu z določbami iz tega odstavka.

2. Upravljavec organiziranega trga, MFT 
ali OTF najmanj pet let daje pristojnemu 
organu na voljo zadevne podatke v zvezi z 
vsemi naročili finančnih instrumentov, ki 
se oglašujejo prek njihovih sistemov. 
Evidence zajemajo vse podrobnosti, 
potrebne za namene iz člena 23(1) in (3). 
Organ ESMA opravlja vlogo spodbujanja 
in usklajevanja v zvezi z ocenjevanjem 
informacij s strani pristojnih organov v 
skladu z določbami iz tega odstavka.

Or. en

Predlog spremembe 486
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Investicijska podjetja, ki izvršujejo posle 
s finančnimi instrumenti, pristojnemu 
organu poročajo o podrobnostih teh poslov 
čim prej in najpozneje do konca 
naslednjega delovnega dne. Pristojni organi 
v skladu s členom 89 Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov] 
uvedejo potrebno ureditev za zagotovitev, 
da tudi pristojni organ najpomembnejšega 

1. Investicijska podjetja, ki izvršujejo posle 
s finančnimi instrumenti, pristojnemu 
organu poročajo o podrobnostih teh poslov 
čim prej in najpozneje do konca 
naslednjega delovnega dne. Pristojni organi 
v skladu s členom 89 Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov] 
uvedejo potrebno ureditev za zagotovitev, 
da tudi ESMA in pristojni organ 
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trga, kar zadeva likvidnost takih finančnih 
instrumentov, prejme te informacije.

najpomembnejšega trga, kar zadeva 
likvidnost takih finančnih instrumentov, 
prejmeta te informacije.

Or. en

Predlog spremembe 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obveznost iz odstavka 1 se ne uporablja 
za finančne instrumente, ki niso uvrščeni 
v trgovanje ali se z njimi ne trguje v MTF 
ali OTF, finančne instrumente, katerih 
vrednost ni odvisna od vrednosti 
finančnega instrumenta, uvrščenega v 
trgovanje ali s katerim se trguje v MTF ali 
OTF, in finančne instrumente, ki ne 
vplivajo ali verjetno ne vplivajo na 
finančni instrument, uvrščen v trgovanje 
ali s katerim se trguje v MTF ali OTF.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da investicijska podjetja poročajo tudi o poslih, ki jih izvršujejo na 
prostem trgu.

Predlog spremembe 488
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obveznost iz odstavka 1 se ne uporablja 
za finančne instrumente, ki niso uvrščeni 

črtano
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v trgovanje ali se z njimi ne trguje v MTF 
ali OTF, finančne instrumente, katerih 
vrednost ni odvisna od vrednosti 
finančnega instrumenta, uvrščenega v 
trgovanje ali s katerim se trguje v MTF ali 
OTF, in finančne instrumente, ki ne 
vplivajo ali verjetno ne vplivajo na 
finančni instrument, uvrščen v trgovanje 
ali s katerim se trguje v MTF ali OTF.

Or. en

Predlog spremembe 489
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obveznost iz odstavka 1 se ne uporablja 
za finančne instrumente, ki niso uvrščeni v 
trgovanje ali se z njimi ne trguje v MTF ali 
OTF, finančne instrumente, katerih 
vrednost ni odvisna od vrednosti 
finančnega instrumenta, uvrščenega v 
trgovanje ali s katerim se trguje v MTF ali 
OTF, in finančne instrumente, ki ne 
vplivajo ali verjetno ne vplivajo na 
finančni instrument, uvrščen v trgovanje ali 
s katerim se trguje v MTF ali OTF.

2. Obveznost iz odstavka 1 se ne uporablja 
za finančne instrumente, ki niso uvrščeni v 
trgovanje ali se z njimi ne trguje v MTF, 
finančne instrumente, katerih vrednost ni 
odvisna od vrednosti finančnega 
instrumenta, uvrščenega v trgovanje ali s 
katerim se trguje v MTF, in finančne 
instrumente, ki ne vplivajo ali verjetno ne 
vplivajo na finančni instrument, uvrščen v 
trgovanje ali s katerim se trguje v MTF.

Or. en

Predlog spremembe 490
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obveznost iz odstavka 1 se ne uporablja 
za finančne instrumente, ki niso uvrščeni v 

2. Obveznost iz odstavka 1 se ne uporablja 
za finančne instrumente, ki niso uvrščeni v 
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trgovanje ali se z njimi ne trguje v MTF ali 
OTF, finančne instrumente, katerih 
vrednost ni odvisna od vrednosti 
finančnega instrumenta, uvrščenega v 
trgovanje ali s katerim se trguje v MTF ali 
OTF, in finančne instrumente, ki ne 
vplivajo ali verjetno ne vplivajo na 
finančni instrument, uvrščen v trgovanje ali 
s katerim se trguje v MTF ali OTF.

trgovanje ali se z njimi ne trguje v MTF ali 
OTF, finančne instrumente, katerih 
vrednost ni odvisna od vrednosti 
finančnega instrumenta, uvrščenega v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerim se trguje v MTF ali OTF, in 
finančne instrumente, ki ne vplivajo ali 
verjetno ne vplivajo na finančni 
instrument, uvrščen v trgovanje ali s 
katerim se trguje v MTF ali OTF.

Or. en

Predlog spremembe 491
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Poročila zlasti vsebujejo podrobnosti o 
imenih in številkah kupljenih ali prodanih 
instrumentov, količini, datumih in urah 
izvrševanja, cenah poslov, označbah za 
stranke, v imenu katerih je investicijsko 
podjetje izvedlo zadeven posel, označbah 
za osebe in računalniške algoritme v 
investicijskem podjetju, ki so odgovorni za 
investicijske odločitve in izvajanje poslov, 
ter načinu identifikacije zadevnega 
investicijskega podjetja. Pri poslih, ki niso 
izvedeni na organiziranem trgu, v MTF ali 
OTF, poročila vključujejo tudi označbo za 
vrste poslov v skladu z ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti na podlagi členov 19(3)(a) 
in 20(3)(a).

3. Poročila zlasti vsebujejo podrobnosti o 
imenih in številkah kupljenih ali prodanih 
instrumentov, količini, datumih in urah 
izvrševanja, cenah poslov, označbah za 
stranke, v imenu katerih je investicijsko 
podjetje izvedlo zadeven posel, ter načinu 
identifikacije zadevnega investicijskega 
podjetja. Pri poslih, ki niso izvedeni na 
organiziranem trgu, v MTF ali OTF, 
poročila vključujejo tudi označbo za vrste 
poslov v skladu z ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti na podlagi členov 19(3)(a) 
in 20(3)(a).

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko bi vključitev teh natančnih evidenc prekomerno obremenila regulativne organe, 
morajo investicijska podjetja hraniti informacije v primerni obliki, tako da lahko v primeru 
preiskovanja zlorabe identificirajo posameznika ali algoritem, ki je izvršil zadevni posel.
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Predlog spremembe 492
Robert Goebbels, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Poročila zlasti vsebujejo podrobnosti o 
imenih in številkah kupljenih ali prodanih 
instrumentov, količini, datumih in urah 
izvrševanja, cenah poslov, označbah za 
stranke, v imenu katerih je investicijsko 
podjetje izvedlo zadeven posel, označbah 
za osebe in računalniške algoritme v 
investicijskem podjetju, ki so odgovorni za 
investicijske odločitve in izvajanje poslov, 
ter načinu identifikacije zadevnega 
investicijskega podjetja. Pri poslih, ki niso 
izvedeni na organiziranem trgu, v MTF ali 
OTF, poročila vključujejo tudi označbo za 
vrste poslov v skladu z ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti na podlagi členov 19(3)(a) 
in 20(3)(a).

3. Poročila zlasti vsebujejo podrobnosti o 
vrsti, razredu sredstev, imenih in številkah 
kupljenih ali prodanih instrumentov, 
količini, datumih in urah izvrševanja, 
cenah poslov, označbah za stranke, v 
imenu katerih je investicijsko podjetje 
izvedlo zadeven posel, označbah za osebe 
in računalniške algoritme v investicijskem 
podjetju, ki so odgovorni za investicijske 
odločitve in izvajanje poslov, ter načinu 
identifikacije zadevnega investicijskega 
podjetja. Pri poslih, ki niso izvedeni na 
organiziranem trgu, v MTF ali OTF, 
poročila vključujejo tudi označbo za vrste 
poslov v skladu z ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti na podlagi členov 19(3)(a) 
in 20(3)(a).

Or. en

Obrazložitev

Da bi omogočili uporabo skladnih omejitev pozicij na mestih trgovanja, je treba posle, ki niso 
povezani z osnovno trgovinsko izpostavljenostjo, označiti in jih v standardizirani in 
primerljivi obliki sporočiti osrednjemu sistemu, ki ga upravlja ESMA. Podatki v tem sistemu 
bodo omogočili pristojnim organom začasno omejitev kopičenja nadaljnjih pozicij, ki ne 
služijo zavarovanju pred tveganjem. Prav tako bodo pomagali pristojnim organom pri 
spremljanju in zmanjševanju velikih in sistemskih tveganj.

Predlog spremembe 493
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Poročila zlasti vsebujejo podrobnosti o 
imenih in številkah kupljenih ali prodanih 
instrumentov, količini, datumih in urah 
izvrševanja, cenah poslov, označbah za 
stranke, v imenu katerih je investicijsko 
podjetje izvedlo zadeven posel, označbah 
za osebe in računalniške algoritme v 
investicijskem podjetju, ki so odgovorni za 
investicijske odločitve in izvajanje poslov, 
ter načinu identifikacije zadevnega 
investicijskega podjetja. Pri poslih, ki niso 
izvedeni na organiziranem trgu, v MTF ali 
OTF, poročila vključujejo tudi označbo za 
vrste poslov v skladu z ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti na podlagi členov 19(3)(a) 
in 20(3)(a).

3. Poročila zlasti vsebujejo podrobnosti o 
imenih in številkah kupljenih ali prodanih 
instrumentov, količini, datumih in urah 
izvrševanja, cenah poslov, označbah za 
stranke, v imenu katerih je investicijsko 
podjetje izvedlo zadeven posel, označbah 
za osebe in računalniške algoritme v 
investicijskem podjetju, ki so odgovorni za 
investicijske odločitve in izvajanje poslov, 
ter načinu identifikacije zadevnega 
investicijskega podjetja. Pri poslih, ki niso 
izvedeni na organiziranem trgu, v MTF, 
poročila vključujejo tudi označbo za vrste 
poslov v skladu z ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti na podlagi členov 19(3)(a) 
in 20(3)(a).

Or. en

Predlog spremembe 494
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Poročila zlasti vsebujejo podrobnosti o 
imenih in številkah kupljenih ali prodanih 
instrumentov, količini, datumih in urah 
izvrševanja, cenah poslov, označbah za 
stranke, v imenu katerih je investicijsko 
podjetje izvedlo zadeven posel, označbah 
za osebe in računalniške algoritme v 
investicijskem podjetju, ki so odgovorni za 
investicijske odločitve in izvajanje poslov, 
ter načinu identifikacije zadevnega 
investicijskega podjetja. Pri poslih, ki niso 
izvedeni na organiziranem trgu, v MTF ali 
OTF, poročila vključujejo tudi označbo za 
vrste poslov v skladu z ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti na podlagi členov 19(3)(a) 
in 20(3)(a).

3. Poročila zlasti vsebujejo podrobnosti o 
imenih in številkah kupljenih ali prodanih 
instrumentov, količini, datumih in urah 
izvrševanja, cenah poslov, označbah za 
stranke, v imenu katerih je investicijsko 
podjetje izvedlo zadeven posel, označbah 
za algoritme in pobudnika teh algoritmov, 
ki so odgovorni za investicijske odločitve 
in izvajanje poslov, ter načinu 
identifikacije zadevnega investicijskega 
podjetja. Pri poslih, ki niso izvedeni na 
organiziranem trgu, v MTF ali OTF, 
poročila vključujejo tudi označbo za vrste 
poslov v skladu z ukrepi, ki jih je treba 
sprejeti na podlagi členov 19(3)(a) 
in 20(3)(a).
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Or. en

Obrazložitev

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 uporabila algoritem.

Predlog spremembe 495
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Poročila zlasti vsebujejo podrobnosti o 
imenih in številkah kupljenih ali prodanih 
instrumentov, količini, datumih in urah 
izvrševanja, cenah poslov, označbah za 
stranke, v imenu katerih je investicijsko 
podjetje izvedlo zadeven posel, označbah 
za osebe in računalniške algoritme v 
investicijskem podjetju, ki so odgovorni za 
investicijske odločitve in izvajanje poslov, 
ter načinu identifikacije zadevnega 
investicijskega podjetja. Pri poslih, ki niso 
izvedeni na organiziranem trgu, v MTF ali 
OTF, poročila vključujejo tudi označbo za 
vrste poslov v skladu z ukrepi, ki jih je 
treba sprejeti na podlagi členov 19(3)(a) 
in 20(3)(a).

3. Poročila zlasti vsebujejo podrobnosti o 
vrsti, razredu sredstev, imenih in številkah 
kupljenih ali prodanih instrumentov, 
količini, datumih in urah izvrševanja, 
cenah poslov, označbah za stranke, v 
imenu katerih je investicijsko podjetje 
izvedlo zadeven posel, označbah za osebe 
in računalniške algoritme v investicijskem 
podjetju, ki so odgovorni za investicijske 
odločitve in izvajanje poslov, ter načinu 
identifikacije zadevnega investicijskega 
podjetja. Poleg tega se v poročilo za posle, 
povezane z izvedenimi finančnimi 
instrumenti na blago, navede tudi, ali taki 
posli izpolnjujejo pogoje za dobroverne 
posle zavarovanja pred tveganji. Pri 
poslih, ki niso izvedeni na organiziranem 
trgu, v MTF ali OTF, poročila vključujejo 
tudi označbo za vrste poslov v skladu z 
ukrepi, ki jih je treba sprejeti na podlagi 
členov 19(3)(a) in 20(3)(a).

Or. en
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Predlog spremembe 496
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Investicijska podjetja morajo voditi 
notranjo evidenco, ki je na voljo na 
zahtevo pristojnih organov, vključuje pa 
označbe za določitev strank, v imenu 
katerih je investicijsko podjetje izvedlo 
zadeven posel, in označbe za določitev 
oseb in računalniških algoritmov v 
investicijskem podjetju, ki so odgovorni za 
investicijske odločitve in izvrševanje posla.

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko bi vključitev teh natančnih evidenc prekomerno obremenila regulativne organe, 
morajo investicijska podjetja hraniti informacije v primerni obliki, tako da lahko v primeru 
preiskovanja zlorabe identificirajo posameznika ali algoritem, ki je izvršil zadevni posel.

Predlog spremembe 497
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Investicijska podjetja, ki posredujejo 
naročila, pri posredovanju zadevnega 
naročila navedejo vse podrobnosti, 
potrebne za namene iz odstavkov 1 in 3. 
Namesto vključitve označb za stranke, v 
imenu katerih je investicijsko podjetje 
posredovalo zadevno naročilo, ali označb 
za osebe in računalniške algoritme v 
investicijskem podjetju, ki so odgovorni za 
investicijske odločitve in izvrševanje 
poslov, se lahko investicijsko podjetje 

4. Investicijska podjetja, ki posredujejo 
naročila, pri posredovanju zadevnega 
naročila navedejo vse podrobnosti, 
potrebne za namene iz odstavkov 1 in 3. 
Namesto vključitve označb za končne 
stranke, v imenu katerih je investicijsko 
podjetje posredovalo zadevno naročilo, ali 
označb za osebe in računalniške algoritme 
v investicijskem podjetju, ki so odgovorni 
za investicijske odločitve in izvrševanje 
poslov, se lahko investicijsko podjetje 
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odloči tudi za poročanje o posredovanem 
naročilu v skladu z zahtevami iz 
odstavka 1.

odloči tudi za poročanje o posredovanem 
naročilu v skladu z zahtevami iz 
odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 498
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Upravljavec organiziranega trga, MTF 
ali OTF poroča o podrobnostih poslov z 
instrumenti, s katerimi se trguje na njihovi
platformi in ki jih prek svojih sistemov 
izvršuje podjetje, za katero se ta uredba ne 
uporablja, v skladu z odstavkoma 1 in 3.

5. Upravljavec organiziranega trga ali 
MTF poroča o podrobnostih poslov z 
instrumenti, s katerimi se trguje na njegovi
platformi in ki jih prek svojih sistemov 
izvršuje podjetje, za katero se ta uredba ne 
uporablja, v skladu z odstavkoma 1 in 3.

Or. en

Predlog spremembe 499
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Pri poročanju o označbah za določitev 
strank, kot je določeno v odstavkih 3 in 4, 
investicijska podjetja uporabljajo:
(i) identifikator pravnih oseb, uveden za 
namen identifikacije strank, ki so pravne 
osebe, v obliki 20-mestne alfanumerične 
kode;
(ii) identifikator, dodeljen v skladu z 
regulativnimi tehničnimi standardi, ki jih 
je razvil organ ESMA, za fizične osebe in 
subjekte, za katere ne velja dodelitev 
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identifikatorja pravnih oseb.
V ta namen vsaka država članica določi 
identifikator, ki omogoča identifikacijo 
državljanov in vsake pravne osebe s 
sedežem na njenem ozemlju. Država 
članica določi identifikator vsaj na 
nacionalni ravni, tako da ima vsak 
državljan ali pravna oseba v tej državi 
članici enoten identifikator.
Prav tako je vsaki državi članici 
omogočeno, da posreduje vse nacionalne 
identifikatorje v poročilih o poslih drugim 
državam članicam v skladu z 
odstavkoma 1 in 7, brez poseganja v 
veljavne določbe [Direktiva 95/46/ES in 
revidirana besedila] o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov.
Vsaka država članica zagotovi, da ti 
identifikatorji omogočajo drugim državam 
članicam takojšnjo pridobitev identitete 
stranke, bodisi prek posredovanja 
identitete stranke (imena) bodisi prek 
mehanizma, ki zagotavlja identiteto 
stranke (ime), brez predložitve ad hoc 
zahtevka zadevnemu investicijskemu 
podjetju.

Or. en

Predlog spremembe 500
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Poročila predloži pristojnemu organu 
investicijsko podjetje samo, odobreni 
mehanizem poročanja, ki deluje v 
njegovem imenu, organizirani trg, MTF ali 
OTF, prek sistemov katerih je bil posel 

6. Poročila predloži pristojnemu organu 
investicijsko podjetje samo, odobreni 
mehanizem poročanja, ki deluje v 
njegovem imenu, ali organizirani trg, MTF 
ali OTF, prek sistemov katerih je bil posel 
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opravljen. Sistem povezovanja ponudbe in 
povpraševanja ali sistem poročanja, 
vključno z repozitoriji sklenjenih poslov, ki 
so registrirani ali priznani v skladu z 
naslovom VI Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), lahko 
odobri pristojni organ kot odobreni
mehanizem poročanja. Kadar organizirani 
trg, MTF, OTF ali odobreni mehanizem 
poročanja poroča o poslih neposredno 
pristojnemu organu, se lahko obveznost 
investicijskega podjetja iz odstavka 1 
opusti. Kadar se o poslih poroča 
repozitoriju sklenjenih poslov v skladu s 
členom [7] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), pri čemer 
ta poročila zajemajo podrobnosti, 
zahtevane v skladu z odstavkoma 1 in 3, se 
šteje, da je bila obveznost investicijskega 
podjetja iz odstavka 1 izpolnjena.

opravljen. Sistem povezovanja ponudbe in 
povpraševanja ali sistem poročanja, 
vključno z repozitoriji sklenjenih poslov, ki 
so registrirani ali priznani v skladu z 
naslovom VI Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), lahko 
odobri pristojni organ kot odobreni 
mehanizem poročanja. Kadar organizirani 
trg, MTF, OTF ali odobreni mehanizem 
poročanja poroča o poslih neposredno 
pristojnemu organu, se lahko obveznost 
investicijskega podjetja iz odstavka 1 
opusti. Kadar se o poslih poroča 
repozitoriju sklenjenih poslov v skladu s 
členom [6] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), ki je 
odobren kot mehanizem poročanja, pri 
čemer ta poročila zajemajo podrobnosti, 
zahtevane v skladu z odstavkoma 1 in 3, se 
šteje, da je bila obveznost investicijskega 
podjetja iz odstavka 1 izpolnjena.

Or. en

Obrazložitev

Izogniti se je treba dvojnemu poročanju, zato je možnost odobritve repozitorijev sklenjenih 
poslov kot odobrenih mehanizmov poročanja zaželena.

Predlog spremembe 501
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Poročila predloži pristojnemu organu 
investicijsko podjetje samo, odobreni 
mehanizem poročanja, ki deluje v 
njegovem imenu, organizirani trg, MTF ali 
OTF, prek sistemov katerih je bil posel 
opravljen. Sistem povezovanja ponudbe in 
povpraševanja ali sistem poročanja, 
vključno z repozitoriji sklenjenih poslov, ki 
so registrirani ali priznani v skladu z 

6. Poročila predloži pristojnemu organu 
investicijsko podjetje samo, odobreni 
mehanizem poročanja, ki deluje v 
njegovem imenu, ali organizirani trg ali
MTF, prek sistemov katerih je bil posel 
opravljen. Sistem povezovanja ponudbe in 
povpraševanja ali sistem poročanja, 
vključno z repozitoriji sklenjenih poslov, ki 
so registrirani ali priznani v skladu z 
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naslovom VI Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), lahko 
odobri pristojni organ kot odobreni 
mehanizem poročanja. Kadar organizirani 
trg, MTF, OTF ali odobreni mehanizem 
poročanja poroča o poslih neposredno 
pristojnemu organu, se lahko obveznost 
investicijskega podjetja iz odstavka 1 
opusti. Kadar se o poslih poroča 
repozitoriju sklenjenih poslov v skladu s 
členom [7] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), pri čemer 
ta poročila zajemajo podrobnosti, 
zahtevane v skladu z odstavkoma 1 in 3, se 
šteje, da je bila obveznost investicijskega 
podjetja iz odstavka 1 izpolnjena.

naslovom VI Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), lahko 
odobri pristojni organ kot odobreni 
mehanizem poročanja. Kadar organizirani 
trg ali MTF ali odobreni mehanizem 
poročanja poroča o poslih neposredno 
pristojnemu organu, se lahko obveznost 
investicijskega podjetja iz odstavka 1
opusti. Kadar se o poslih poroča 
repozitoriju sklenjenih poslov v skladu s 
členom [7] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), pri čemer 
ta poročila zajemajo podrobnosti, 
zahtevane v skladu z odstavkoma 1 in 3, se 
šteje, da je bila obveznost investicijskega 
podjetja iz odstavka 1 izpolnjena.

Or. en

Predlog spremembe 502
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Poročila predloži pristojnemu organu 
investicijsko podjetje samo, odobreni 
mehanizem poročanja, ki deluje v 
njegovem imenu, organizirani trg, MTF ali 
OTF, prek sistemov katerih je bil posel 
opravljen. Sistem povezovanja ponudbe in 
povpraševanja ali sistem poročanja, 
vključno z repozitoriji sklenjenih poslov, ki 
so registrirani ali priznani v skladu z 
naslovom VI Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), lahko 
odobri pristojni organ kot odobreni 
mehanizem poročanja. Kadar organizirani 
trg, MTF, OTF ali odobreni mehanizem 
poročanja poroča o poslih neposredno 
pristojnemu organu, se lahko obveznost 
investicijskega podjetja iz odstavka 1 
opusti. Kadar se o poslih poroča
repozitoriju sklenjenih poslov v skladu s 

6. Poročila predloži pristojnemu organu 
investicijsko podjetje samo, odobreni 
mehanizem poročanja, ki deluje v 
njegovem imenu, ali organizirani trg, MTF 
ali OTF, prek sistemov katerih je bil posel 
opravljen. Sistem povezovanja ponudbe in 
povpraševanja ali sistem poročanja, 
vključno z repozitoriji sklenjenih poslov, ki 
so registrirani ali priznani v skladu z 
naslovom VI Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), lahko 
odobri pristojni organ kot odobreni 
mehanizem poročanja. Kadar organizirani 
trg, MTF, OTF ali odobreni mehanizem 
poročanja poroča o poslih neposredno 
pristojnemu organu, se lahko obveznost 
investicijskega podjetja iz odstavka 1 
opusti. Kadar se o poslih poroča 
repozitoriju sklenjenih poslov v skladu s 
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členom [7] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), pri čemer 
ta poročila zajemajo podrobnosti, 
zahtevane v skladu z odstavkoma 1 in 3, se 
šteje, da je bila obveznost investicijskega 
podjetja iz odstavka 1 izpolnjena.

členom [9] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), pri čemer 
ta poročila zajemajo podrobnosti, 
zahtevane v skladu z odstavkoma 1 in 3, se 
šteje, da je bila obveznost investicijskega 
podjetja iz odstavka 1 izpolnjena.

Or. en

Predlog spremembe 503
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Poročila predloži pristojnemu organu 
investicijsko podjetje samo, odobreni 
mehanizem poročanja, ki deluje v 
njegovem imenu, organizirani trg, MTF ali 
OTF, prek sistemov katerih je bil posel 
opravljen. Sistem povezovanja ponudbe in 
povpraševanja ali sistem poročanja, 
vključno z repozitoriji sklenjenih poslov, ki 
so registrirani ali priznani v skladu z 
naslovom VI Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), lahko 
odobri pristojni organ kot odobreni 
mehanizem poročanja. Kadar organizirani 
trg, MTF, OTF ali odobreni mehanizem 
poročanja poroča o poslih neposredno 
pristojnemu organu, se lahko obveznost 
investicijskega podjetja iz odstavka 1 
opusti. Kadar se o poslih poroča 
repozitoriju sklenjenih poslov v skladu s 
členom [7] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), pri čemer 
ta poročila zajemajo podrobnosti, 
zahtevane v skladu z odstavkoma 1 in 3, se 
šteje, da je bila obveznost investicijskega 
podjetja iz odstavka 1 izpolnjena.

6. Poročila predloži pristojnemu organu 
investicijsko podjetje samo, odobreni 
mehanizem poročanja, ki deluje v 
njegovem imenu, ali organizirani trg, MTF 
ali OTF, prek sistemov katerih je bil posel 
opravljen. Sistem povezovanja ponudbe in 
povpraševanja ali sistem poročanja,
vključno z repozitoriji sklenjenih poslov, ki 
so registrirani ali priznani v skladu z 
naslovom VI Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), lahko 
odobri pristojni organ kot odobreni 
mehanizem poročanja. Kadar organizirani 
trg, MTF, OTF ali odobreni mehanizem 
poročanja poroča o poslih neposredno 
pristojnemu organu, se lahko obveznost 
investicijskega podjetja iz odstavka 1 
opusti. Kadar se o poslih poroča 
repozitoriju sklenjenih poslov v skladu s 
členom [7] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), pri čemer 
ta poročila zajemajo podrobnosti, 
zahtevane v skladu z odstavkoma 1 in 3, 
vključno z zadevnimi regulativnimi 
tehničnimi standardi glede oblike in 
vsebine poročil, in se sistematično 
posredujejo ustreznemu pristojnemu 
organu v časovnem roku, določenem v 
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odstavku 1, se šteje, da je bila obveznost 
investicijskega podjetja iz odstavka 1 
izpolnjena.

Or. en

Predlog spremembe 504
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Pervenche Berès

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 7 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi posredujejo vse 
informacije, prejete v skladu s tem 
členom, v enoten sistem, ki ga določi 
ESMA, za poročanje o poslih na ravni 
Unije. Enoten sistem omogoča ustreznim 
pristojnim organom dostop do vseh 
sporočenih informacij v skladu s tem 
členom.

Or. en

Obrazložitev

Sporočene informacije o poslih morajo biti lahko dostopne v enotnem sistemu na evropski 
ravni, ki ga določi ESMA, in sicer čim prej in ne le kot morebitna posledica klavzule o 
pregledu, ki se sproži dve leti po začetku veljavnosti predlagane uredbe o zlorabi trga. Poleg 
tega mora ESMA razviti osnutke regulativnih tehničnih standardov, v katerih določi 
mehanizem, ki zagotavlja učinkovito izmenjavo informacij med tem sistemom in pristojnimi 
organi. (predlog ECB)

Predlog spremembe 505
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 8 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) standardov podatkov in oblike (a) standardov podatkov in oblike 
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informacij, ki jih je treba objaviti v skladu 
z odstavkoma 1 in 3, vključno z metodami 
in sistemi za poročanje o finančnih poslih 
ter obliko in vsebino teh poročil;

informacij, ki jih je treba sporočati v 
skladu z odstavkoma 1 in 3, vključno z 
metodami in sistemi za poročanje o 
finančnih poslih ter obliko in vsebino teh 
poročil;

Or. en

Obrazložitev

V skladu z odstavkoma 1 in 3 je treba o poslih poročati in jih ne objavljati.

Predlog spremembe 506
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 8 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) sklicev kupljenih ali prodanih 
instrumentov, količin, datumov in časa 
izvršitve, cene poslov, informacij in 
podrobnosti o identiteti stranke, označb za 
stranke, v imenu katerih je investicijsko 
podjetje izvršilo zadevni posel, označb za 
osebe in računalniške algoritme v 
investicijskem podjetju, ki so odgovorni za 
investicijske odločitve in izvrševanje 
poslov, načine identifikacije zadevnih 
investicijskih podjetij, način, na katerega je 
bil posel izveden, ter polj s podatki, ki so 
potrebna za obdelavo in analizo poročil o 
poslih v skladu z odstavkom 3.

(c) sklicev kupljenih ali prodanih 
instrumentov, količin, datumov in časa 
izvršitve, cene poslov, informacij in 
podrobnosti o identiteti stranke, označb za 
stranke, v imenu katerih je investicijsko 
podjetje izvršilo zadevni posel, načine 
identifikacije zadevnih investicijskih 
podjetij, način, na katerega je bil posel 
izveden, ter polj s podatki, ki so potrebna 
za obdelavo in analizo poročil o poslih v 
skladu z odstavkom 3.

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko bi vključitev teh natančnih evidenc prekomerno obremenila regulativne organe, 
morajo investicijska podjetja hraniti informacije v primerni obliki, tako da lahko v primeru 
preiskovanja zlorabe identificirajo posameznika ali algoritem, ki je izvršil zadevni posel.
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Predlog spremembe 507
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 8 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) sklicev kupljenih ali prodanih 
instrumentov, količin, datumov in časa 
izvršitve, cene poslov, informacij in 
podrobnosti o identiteti stranke, označb za 
stranke, v imenu katerih je investicijsko 
podjetje izvršilo zadevni posel, označb za 
osebe in računalniške algoritme v 
investicijskem podjetju, ki so odgovorni za 
investicijske odločitve in izvrševanje 
poslov, načine identifikacije zadevnih 
investicijskih podjetij, način, na katerega je 
bil posel izveden, ter polj s podatki, ki so 
potrebna za obdelavo in analizo poročil o 
poslih v skladu z odstavkom 3.

(c) sklicev kupljenih ali prodanih 
instrumentov, količin, datumov in časa 
izvršitve, cene poslov, informacij in 
podrobnosti o identiteti stranke, označb za 
stranke, v imenu katerih je investicijsko 
podjetje izvršilo zadevni posel, označb za 
algoritme in pobudnika teh algoritmov, ki 
so odgovorni za investicijske odločitve in 
izvrševanje poslov, načine identifikacije 
zadevnih investicijskih podjetij, način, na 
katerega je bil posel izveden, ter polj s 
podatki, ki so potrebna za obdelavo in 
analizo poročil o poslih v skladu z 
odstavkom 3.

Or. en

Obrazložitev

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 uporabila algoritem.

Predlog spremembe 508
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 8 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) obdelave enotnega sistema iz 
odstavka 7 in postopkov za izmenjavo 
informacij med tem sistemom in 
pristojnimi organi.
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Or. en

Obrazložitev

Sporočene informacije o poslih morajo biti lahko dostopne v enotnem sistemu na evropski 
ravni, ki ga določi ESMA, in sicer čim prej in ne le kot morebitna posledica klavzule o 
pregledu, ki se sproži dve leti po začetku veljavnosti predlagane uredbe o zlorabi trga. Poleg 
tega mora ESMA razviti osnutke regulativnih tehničnih standardov, v katerih določi 
mehanizem, ki zagotavlja učinkovito izmenjavo informacij med tem sistemom in pristojnimi 
organi. (predlog ECB)

Predlog spremembe 509
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 8 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) meril za opredelitev dobrovernih 
dejavnosti zavarovanja pred tveganji, 
povezanih z blagom, in z njimi povezanih 
dokazov, ki jih morajo investicijska 
podjetja predložiti za potrditev, da določen 
posel izpolnjuje opredeljena merila.

Or. en

Predlog spremembe 510
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 8 – pododstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) pogojev, na podlagi katerih države 
članice razvijajo, dodeljujejo in vzdržujejo 
nacionalne identifikatorje, in pogojev, pod 
katerimi te nacionalne identifikatorje 
uporabljajo investicijska podjetja, da bi 
zagotovila označbe za določitev strank v 
skladu z odstavki 3 do 5 v poročilih o 
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poslih v skladu z odstavkom 1;

Or. en

Predlog spremembe 511
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 8 – pododstavek 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) ureditev, ki jih morajo vzpostaviti 
države članice, da bi imele vse države 
članice učinkovit dostop do identitete 
(imena) strank investicijskih podjetij prek 
sistema, namenjenega dekodiranju 
nacionalnih identifikacijskih kod strank, 
ne da bi morale zadevnemu 
investicijskemu podjetju predložiti ad hoc 
zahtevek.

Or. en

Predlog spremembe 512
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži Komisiji te osnutke 
regulativnih tehničnih standardov do […].

ESMA predloži Komisiji te osnutke 
regulativnih tehničnih standardov do […].
Osnutki standardov upoštevajo potrebo po 
doslednem pristopu v zvezi z obveznostmi 
in regulativnimi tehničnimi standardi, 
razvitimi v skladu s členom 9 Uredbe 
[.../... uredba o infrastrukturi evropskega 
trga].

Or. en



AM\901886SL.doc 117/179 PE489.477v01-00

SL

Obrazložitev

Zaradi stroškov in spremljanja sistemskega tveganja je pomembno, da so obveznosti 
poročanja nadzornikom usklajene v direktivi o trgih finančnih instrumentov in uredbi o 
infrastrukturi evropskega trga.

Predlog spremembe 513
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Dve leti po začetku veljavnosti te uredbe 
ESMA poroča Komisiji o delovanju tega 
člena, vključno s tem, ali vsebina in oblika 
poročil o poslih, ki jih prejemajo in si jih 
izmenjujejo pristojni organi, v celoti 
omogočata spremljanje poslov 
investicijskih podjetij v skladu s 
členom 21. Komisija lahko sprejme ukrepe 
za predložitev kakršnih koli sprememb, 
vključno z zagotavljanjem, da se podatki o 
poslih posredujejo v sistem, ki ga določi 
ESMA, namesto pristojnim organom, kar 
zadevnim pristojnim organom omogoča 
dostop do vseh informacij, sporočenih v 
skladu s tem členom.

9. Dve leti po začetku veljavnosti te uredbe 
ESMA poroča Komisiji o delovanju tega 
člena, vključno s tem, ali vsebina in oblika 
poročil o poslih, ki jih prejemajo in si jih 
izmenjujejo enotni sistem iz člena 7 in 
pristojni organi, v celoti omogočata 
spremljanje poslov investicijskih podjetij v 
skladu s členom 21. Komisija lahko 
sprejme ukrepe za predložitev kakršnih 
koli sprememb, vključno z zagotavljanjem, 
da se podatki o poslih posredujejo samo v 
enoten sistem iz odstavka 7 namesto 
pristojnim organom.

Or. en

Obrazložitev

Sporočene informacije o poslih morajo biti lahko dostopne v enotnem sistemu na evropski 
ravni, ki ga določi ESMA, in sicer čim prej in ne le kot morebitna posledica klavzule o 
pregledu, ki se sproži dve leti po začetku veljavnosti predlagane uredbe o zlorabi trga. Poleg 
tega mora ESMA razviti osnutke regulativnih tehničnih standardov, v katerih določi 
mehanizem, ki zagotavlja učinkovito izmenjavo informacij med tem sistemom in pristojnimi 
organi. (predlog ECB)

Predlog spremembe 514
Sharon Bowles
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Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Dve leti po začetku veljavnosti te uredbe 
ESMA poroča Komisiji o delovanju tega 
člena, vključno s tem, ali vsebina in oblika 
poročil o poslih, ki jih prejemajo in si jih 
izmenjujejo pristojni organi, v celoti 
omogočata spremljanje poslov 
investicijskih podjetij v skladu s 
členom 21. Komisija lahko sprejme ukrepe 
za predložitev kakršnih koli sprememb, 
vključno z zagotavljanjem, da se podatki o 
poslih posredujejo v sistem, ki ga določi 
ESMA, namesto pristojnim organom, kar 
zadevnim pristojnim organom omogoča
dostop do vseh informacij, sporočenih v 
skladu s tem členom.

9. Dve leti po začetku veljavnosti te uredbe 
ESMA poroča Komisiji o delovanju tega 
člena, vključno z njegovo interakcijo s 
povezanimi obveznostmi poročanja iz 
Uredbe [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga] in s tem, ali vsebina in 
oblika poročil o poslih, ki jih prejemajo in 
si jih izmenjujejo pristojni organi, v celoti 
omogočata spremljanje poslov 
investicijskih podjetij v skladu s členom 21 
te uredbe. Komisija lahko sprejme ukrepe 
za predložitev kakršnih koli sprememb, 
vključno z zagotavljanjem, da se podatki o 
poslih posredujejo v sistem, ki ga določi 
ESMA, namesto pristojnim organom, kar 
bi zadevnim pristojnim organom 
omogočilo dostop do vseh informacij, 
sporočenih v skladu s tem členom.

Or. en

Predlog spremembe 515
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Dve leti po začetku veljavnosti te uredbe 
ESMA poroča Komisiji o delovanju tega 
člena, vključno s tem, ali vsebina in oblika 
poročil o poslih, ki jih prejemajo in si jih 
izmenjujejo pristojni organi, v celoti 
omogočata spremljanje poslov 
investicijskih podjetij v skladu s 
členom 21. Komisija lahko sprejme ukrepe 
za predložitev kakršnih koli sprememb, 
vključno z zagotavljanjem, da se podatki o 
poslih posredujejo v sistem, ki ga določi 

9. Dve leti po začetku veljavnosti te uredbe 
ESMA poroča Komisiji o delovanju tega 
člena, vključno z njegovo interakcijo s 
povezanimi obveznostmi o poročanju iz 
Uredbe […/…uredba o infrastrukturi 
evropskega trga] in s tem, ali vsebina in 
oblika poročil o poslih, ki jih prejemajo in 
si jih izmenjujejo pristojni organi, v celoti 
omogočata spremljanje poslov 
investicijskih podjetij v skladu s 
členom 21. Komisija lahko sprejme ukrepe 
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ESMA, namesto pristojnim organom, kar 
zadevnim pristojnim organom omogoča 
dostop do vseh informacij, sporočenih v 
skladu s tem členom.

za predložitev kakršnih koli sprememb, 
vključno z zagotavljanjem, da se podatki o 
poslih posredujejo v sistem, ki ga določi 
ESMA, namesto pristojnim organom, kar 
zadevnim pristojnim organom omogoča 
dostop do vseh informacij, sporočenih v 
skladu s tem členom.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi stroškov in spremljanja sistemskega tveganja je pomembno, da so obveznosti 
poročanja nadzornikom usklajene v direktivi o trgih finančnih instrumentov in uredbi o 
infrastrukturi evropskega trga.

Predlog spremembe 516
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 9 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi se izognili dvojnemu poročanju o 
istih informacijah, se poročila za ustrezne 
instrumente, predložena v repozitorije 
sklenjenih poslov, ki so registrirani ali 
priznani v skladu z Uredbo [uredba o 
infrastrukturi evropskega trga], katera 
vsebujejo vse zahtevane informacije za 
namene poročanja o poslu, ne posredujejo 
pristojnim organom, ampak se jim 
prenesejo prek repozitorijev sklenjenih 
poslov. Zato je treba spremeniti Uredbo 
[uredba o infrastrukturi evropskega trga].

Or. en

Obrazložitev

Vzeto iz MiFID, navedba sklicevanja 29. To je pomembna točka, zato jo je treba ponoviti v 
tem členu.
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Predlog spremembe 517
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 23a
Dodatne zahteve glede poročanja

Institucije poročajo, vsaj v skupni 
vrednosti, o obsegu pogodb o začasni 
prodaji/začasnem odkupu, posojanju 
vrednostnih papirjev in vseh oblikah 
bremenitev ali sporazumov o pogojnih 
plačilih. Pogodbe o začasni prodaji se 
zabeležijo kot posoja in ne kot prodaja in 
ponovni nakup. Tovrstne informacije se 
sporočijo 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 nimajo pravnega 
učinka.

Or. en

Obrazložitev

Finančna kriza je razkrila negotovost v zvezi z lastništvom in obveznostmi, ki izhajajo iz 
posojanja vrednostnih papirjev in pogodb o ponovnem odkupu. Prav tako je priznano, da je to 
prispevalo k sistemskemu tveganju in izgubam za vlagatelje. To ustreza predlogom v direktivi 
o kapitalskih zahtevah IV.

Predlog spremembe 518
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 23 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 23a
Obveznost izvrševanja poslov na 
organiziranih trgih ali v MTF

1. Investicijsko podjetje izvršuje vse posle 
na organiziranem trgu ali v MTF, razen 
če posel izpolnjuje vsa naslednja merila:
(a) je priložnosten;
(b) je nereden;
(c) se izvršuje z nasprotnimi strankami, ki 
so trgovci na debelo;
(d) je del poslovnega odnosa, za katerega 
so značilni posli nad standardnim tržnim 
obsegom, in pri katerih se posli opravljajo 
zunaj sistemov, ki jih zadevno podjetje 
običajno uporablja za svoje poslovanje kot 
sistematični internalizator.

Or. en

Predlog spremembe 519
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 23a
Obveznost predložitve referenčnih 

podatkov o instrumentih
1. V zvezi z instrumenti, sprejetimi v 
trgovanje na organiziranih trgih ali s 
katerimi se trguje v večstranskih sistemih 
trgovanja [ali organiziranih mestih 
trgovanja], ta mesta trgovanja 
sistematično sporočajo organu ESMA in 
pristojnim organom identifikacijske 
referenčne podatke o instrumentih za 
namen poročanja o poslih v skladu s 
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členom 21. Ti referenčni podatki za 
zadeven instrument se organu ESMA in 
pristojnim organom predložijo pred 
začetkom trgovanja s tem instrumentom. 
V zvezi z drugimi instrumenti ESMA in 
pristojni organi zagotovijo, da jim 
trgovinska združenja in drugi podobni
organi, ki zbirajo in razširjajo referenčne 
podatke o instrumentu, sporočajo ustrezne 
referenčne podatke.
2. Obveznost iz odstavka 1 se uporablja le 
za finančne instrumente iz člena 23(2). 
Zato se ne uporablja za noben drug 
instrument.
3. Referenčni podatki o instrumentih iz 
odstavka 1 se po potrebi posodabljajo, da 
se zagotovi njihova ustreznost.
4. Da se pristojnim organom omogoči, da 
v skladu s členom 21 spremljajo posle 
investicijskih podjetij, da bi ta ravnala 
pošteno, pravično in profesionalno ter na 
način, ki spodbuja celovitost trga, 
vzpostavijo ESMA in pristojni organi 
potrebne ureditve za zagotovitev, da:
(a) ESMA in pristojni organi dejansko 
prejmejo referenčne podatke o 
instrumentih v skladu z odstavkom 1;
(b) kakovost prejetih podatkov ustreza 
namenu poročanja o poslih v skladu s 
členom 21;
(c) se referenčni podatki o instrumentih, 
prejeti v skladu z odstavkom 1, dejansko 
izmenjujejo med ustreznimi pristojnimi 
organi.
5. ESMA pripravi osnutek regulativnih 
tehničnih standardov za določitev:
(a) standardov podatkov in oblik 
referenčnih podatkov o instrumentih v 
skladu z odstavkom 1, vključno z 
metodami in ureditvami za predložitev 
podatkov in njihovih morebitnih 
posodobitev organu ESMA in pristojnim 
organom ter obliko in vsebino takih 
podatkov;
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(b) ukrepov in pogojev, ki so potrebni v 
povezavi z ureditvami, ki jih vzpostavijo 
organ ESMA in pristojni organi v skladu 
z odstavkom 4.
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 520
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 24 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznost trgovanja na organizirani trgih,
v MTF ali OTF

Obveznost trgovanja na organizirani trgih 
ali v MTF

Or. en

Predlog spremembe 521
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 24 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznost trgovanja na organizirani trgih,
v MTF ali OTF

Obveznost trgovanja na organizirani trgih 
ali v MTF

Or. en

Predlog spremembe 522
Werner Langen
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Predlog uredbe
Člen 24 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznost trgovanja na organizirani trgih,
v MTF ali OTF

Obveznost trgovanja na organizirani trgih 
ali v MTF
(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo. Če bo sprejet, bo treba ustrezno 
spremeniti celotno besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Predlog spremembe 523
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančne nasprotne stranke, kakor so 
opredeljene v členu 2(6), in nefinančne 
nasprotne stranke, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena [5(1b)] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), sklepajo 
posle, ki niso notranji posli v skupini, 
kakor so opredeljeni v členu [2a] Uredbe [ 
] (uredba o infrastrukturi evropskega trga), 
z drugimi finančnimi nasprotnimi 
strankami, kakor so opredeljene v 
členu 2(6), ali nefinančnimi nasprotnimi 
strankami, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena [5(1b)] Uredbe [ ] (uredba o 

1. Finančne nasprotne stranke, kakor so 
opredeljene v členu 2(6), in nefinančne 
nasprotne stranke, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena [5(1b)] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), sklepajo 
posle, ki niso notranji posli v skupini, 
kakor so opredeljeni v členu [2a] Uredbe [ 
] (uredba o infrastrukturi evropskega trga), 
ali posli, ki jih sklenejo sistemi 
pokojninskega zavarovanja v skladu s 
členom 71 Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), z drugimi 
finančnimi nasprotnimi strankami, kakor so 
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infrastrukturi evropskega trga), v zvezi z 
izvedenimi finančnimi instrumenti iz 
razreda izvedenih finančnih instrumentov, 
za katere velja obveznost trgovanja v 
skladu s postopkom iz člena 26 in ki so 
navedeni v registru iz člena 27 le:

opredeljene v členu 2(6), ali nefinančnimi 
nasprotnimi strankami, ki izpolnjujejo 
pogoje iz člena [5(1b)] Uredbe [ ] (uredba 
o infrastrukturi evropskega trga), v zvezi z 
izvedenimi finančnimi instrumenti iz 
razreda izvedenih finančnih instrumentov, 
za katere velja obveznost trgovanja v 
skladu s postopkom iz člena 26 in ki so 
navedeni v registru iz člena 27, le:

Or. en

Obrazložitev

Začasno izvzetje pokojninskih skladov v uredbi o infrastrukturi evropskega trga se mora 
izražati tudi v direktivi o trgih finančnih instrumentov.

Predlog spremembe 524
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančne nasprotne stranke, kakor so 
opredeljene v členu 2(6), in nefinančne 
nasprotne stranke, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena [5(1b)] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), sklepajo 
posle, ki niso notranji posli v skupini, 
kakor so opredeljeni v členu [2a] Uredbe [ 
] (uredba o infrastrukturi evropskega trga), 
z drugimi finančnimi nasprotnimi 
strankami, kakor so opredeljene v 
členu 2(6), ali nefinančnimi nasprotnimi 
strankami, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena [5(1b)] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), v zvezi z
izvedenimi finančnimi instrumenti iz 
razreda izvedenih finančnih instrumentov, 
za katere velja obveznost trgovanja v 
skladu s postopkom iz člena 26 in ki so 
navedeni v registru iz člena 27 le:

1. Finančne nasprotne stranke, kakor so 
opredeljene v členu 2(6), in nefinančne 
nasprotne stranke, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena [5(1b)] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), sklepajo 
posle, ki niso notranji posli v skupini, 
kakor so opredeljeni v členu [2a] Uredbe [ 
] (uredba o infrastrukturi evropskega trga), 
ali posli, ki jih sklenejo sistemi 
pokojninskega zavarovanja v skladu s 
členom 71 Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), z drugimi 
finančnimi nasprotnimi strankami, kakor so 
opredeljene v členu 2(6), ali nefinančnimi 
nasprotnimi strankami, ki izpolnjujejo 
pogoje iz člena [5(1b)] Uredbe [ ] (uredba 
o infrastrukturi evropskega trga), v zvezi z 
izvedenimi finančnimi instrumenti iz 
razreda izvedenih finančnih instrumentov, 
za katere velja obveznost trgovanja v 
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skladu s postopkom iz člena 26 in ki so 
navedeni v registru iz člena 27, le:

Or. en

Obrazložitev

Izvzetje pokojninskih skladov v uredbi o infrastrukturi evropskega trga je treba vključiti tudi v 
direktivo o trgih finančnih instrumentov.

Predlog spremembe 525
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančne nasprotne stranke, kakor so 
opredeljene v členu 2(6), in nefinančne 
nasprotne stranke, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena [5(1b)] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), sklepajo 
posle, ki niso notranji posli v skupini, 
kakor so opredeljeni v členu [2a] Uredbe [ 
] (uredba o infrastrukturi evropskega trga), 
z drugimi finančnimi nasprotnimi 
strankami, kakor so opredeljene v 
členu 2(6), ali nefinančnimi nasprotnimi 
strankami, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena [5(1b)] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), v zvezi z 
izvedenimi finančnimi instrumenti iz 
razreda izvedenih finančnih instrumentov, 
za katere velja obveznost trgovanja v 
skladu s postopkom iz člena 26 in ki so 
navedeni v registru iz člena 27 le:

1. Finančne nasprotne stranke, kakor so 
opredeljene v členu 2(6), in nefinančne 
nasprotne stranke, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena [10(1b)] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), sklepajo 
posle, ki niso notranji posli v skupini, 
kakor so opredeljeni v členu [3] Uredbe [ ] 
(uredba o infrastrukturi evropskega trga), z 
drugimi finančnimi nasprotnimi strankami, 
kakor so opredeljene v členu 2(6), ali 
nefinančnimi nasprotnimi strankami, ki 
izpolnjujejo pogoje iz člena [10(1b)] 
Uredbe [ ] (uredba o infrastrukturi 
evropskega trga), v zvezi z izvedenimi 
finančnimi instrumenti iz razreda izvedenih 
finančnih instrumentov, za katere velja 
obveznost trgovanja v skladu s postopkom 
iz člena 26 in ki so navedeni v registru iz 
člena 27, le:

Or. en

Predlog spremembe 526
Corien Wortmann-Kool
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Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Finančne nasprotne stranke, kakor so 
opredeljene v členu 2(6), in nefinančne 
nasprotne stranke, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena [5(1b)] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), sklepajo 
posle, ki niso notranji posli v skupini, 
kakor so opredeljeni v členu [2a] Uredbe [ 
] (uredba o infrastrukturi evropskega trga), 
z drugimi finančnimi nasprotnimi 
strankami, kakor so opredeljene v 
členu 2(6), ali nefinančnimi nasprotnimi 
strankami, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena [5(1b)] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), v zvezi z 
izvedenimi finančnimi instrumenti iz 
razreda izvedenih finančnih instrumentov, 
za katere velja obveznost trgovanja v 
skladu s postopkom iz člena 26 in ki so 
navedeni v registru iz člena 27 le:

1. Finančne nasprotne stranke, kakor so 
opredeljene v členu 2(6), in nefinančne 
nasprotne stranke, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena [5(1b)] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), sklepajo 
posle, ki niso notranji posli v skupini, 
kakor so opredeljeni v členu [2a] Uredbe [ 
] (uredba o infrastrukturi evropskega trga), 
ali posli, ki jih sklenejo sistemi 
pokojninskega zavarovanja v skladu s 
členom 71 Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga) za 
obdobje, določeno v členu [68(1a)] 
Uredbe [ ] (uredba o infrastrukturi 
evropskega trga), z drugimi finančnimi 
nasprotnimi strankami, kakor so 
opredeljene v členu 2(6), ali nefinančnimi 
nasprotnimi strankami, ki izpolnjujejo 
pogoje iz člena [5(1b)] Uredbe [ ] (uredba 
o infrastrukturi evropskega trga), v zvezi z 
izvedenimi finančnimi instrumenti iz 
razreda izvedenih finančnih instrumentov, 
za katere velja obveznost trgovanja v 
skladu s postopkom iz člena 26 in ki so 
navedeni v registru iz člena 27, le:

Or. en

Obrazložitev

To besedilo usklajuje določbe direktive MiFID z dogovorom, doseženim v uredbi EMIR 
(2010/0250(COD)).

Predlog spremembe 527
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v OTF; ali črtano

Or. en

Predlog spremembe 528
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v OTF; ali črtano

Or. en

Obrazložitev

Za vsa večstranska mesta trgovanja, na katerih naj bi se izvajalo trgovanje z „upravičenimi“ 
izvedenimi finančnimi instrumenti OTC, morajo veljati enake zahteve. S temi instrumenti se 
ne sme trgovati v OTF, saj zanje ne velja zahteva po nediskrecijskem izvrševanju poslov. To 
pomeni, da lahko upravljavec OTF določi pogoje za izvrševanje poslov. To ima lahko škodljiv 
učinek, saj centralna nasprotna stranka ocenjuje tveganje vsakega posla na podlagi 
informacij, ki jih predloži centralna nasprotna stranka. Če centralna nasprotna stranka ne 
določi ustrezne cene pogodbe, bi bila zaščita, ki jo zagotavlja kliring prek centralne 
nasprotne stranke v skladu z uredbo o infrastrukturi evropskega trga, nesmiselna.

Predlog spremembe 529
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v OTF; ali črtano
(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo. Če bo sprejet, bo treba ustrezno 
spremeniti celotno besedilo.)

Or. en



AM\901886SL.doc 129/179 PE489.477v01-00

SL

Obrazložitev

Eligible OTC derivatives should trade on multilateral platforms that are subject to the same 
type of market facing requirements. Organised Trading Facilities (OTFs) are not subject to 
the same requirements as Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities. In 
particular they are not subject to the non-discretionary execution rule. This means that OTFs 
operators would be able to apply different execution prices to different customers with similar 
needs. This could endanger the risk management of CCPs which use the prices of trading 
venues to assess the risk of OTC derivatives. As a consequence, the effectiveness of EMIR 
would be undermined.

Predlog spremembe 530
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v OTF; ali (c) v OTF, če se z izvedenim finančnim 
instrumentom ne trguje na organiziranem 
trgu ali v MTF; ali

Or. en

Predlog spremembe 531
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) v OTF; ali (c) v OTF brez pravil za omejevanje 
dostopa strank;

Or. en

Predlog spremembe 532
Kay Swinburne
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Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) v sistematičnih internalizatorjih

Or. en

Obrazložitev

Ker so nekateri izvedeni finančni instrumenti že dovolj likvidni za trgovanje prek sistemov, 
podobnih sistematičnim internalizatorjem, bi bilo smiselno, da bi ti izpolnjevali obveznost 
trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti, da bi tako povečali obseg izvedenih finančnih 
instrumentov, s katerimi je treba trgovati. Ker bi bile zahteve po preglednosti podobne za 
MTF in organizirane trge ter ker bi se zanje izvedel tudi centralni kliring, ne bi bilo razloga, 
da se obveznost trgovanja ne bi razširila na sistematične internalizatorje.

Predlog spremembe 533
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) v sistematičnih internalizatorjih

Or. en

Obrazložitev

Obveznost trgovanja je treba razširiti na sistematične internalizatorje, saj so nekateri 
izvedeni finančni instrumenti dovolj likvidni. Ta rešitev je boljša od trgovanja na prostem 
trgu.

Predlog spremembe 534
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) na mestih trgovanja tretjih držav, če 
Komisija sprejme sklep v skladu z 
odstavkom 4 in zadevna tretja država 
poskrbi za enakovredno vzajemno
priznavanje mest trgovanja, ki imajo v 
skladu z Direktivo [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov] dovoljenje za 
uvrstitev izvedenih finančnih instrumentov, 
za katere velja obveznost trgovanja v 
zadevni tretji državi, v trgovanje ali za 
trgovanje z njimi na neizključni podlagi.

(d) na mestih trgovanja tretjih držav, če 
Komisija sprejme sklep v skladu z 
odstavkom 4 in zadevna tretja država 
poskrbi za učinkovit sistem za 
enakovredno priznavanje mest trgovanja, 
ki imajo v skladu z Direktivo [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov] 
dovoljenje za uvrstitev izvedenih finančnih 
instrumentov, za katere velja obveznost 
trgovanja v zadevni tretji državi, v 
trgovanje ali za trgovanje z njimi na 
neizključni podlagi.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je treba uskladiti z uredbo o infrastrukturi evropskega trga. V ustreznih določbah 
uredbe o infrastrukturi evropskega trga ni izrecnih sklicevanj na „vzajemnost“, glej 
člen 23(3) („učinkovito … enakovredno priznavanje“) ter člena 3(2) in 23(2). Glej tudi 
člen 28(5) uredbe o trgih finančnih instrumentov („učinkovito enakovredno priznavanje“). 
Besedilo člena 24(1)(d) je treba prilagoditi.

Predlog spremembe 535
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) na mestih trgovanja tretjih držav, če 
Komisija sprejme sklep v skladu z 
odstavkom 4 in zadevna tretja država 
poskrbi za enakovredno vzajemno 
priznavanje mest trgovanja, ki imajo v 
skladu z Direktivo [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov] dovoljenje za 
uvrstitev izvedenih finančnih instrumentov, 
za katere velja obveznost trgovanja v 
zadevni tretji državi, v trgovanje ali za 
trgovanje z njimi na neizključni podlagi.

(d) na mestih trgovanja tretjih držav, če 
Komisija sprejme sklep v skladu z 
odstavkom 4 in zadevna tretja država 
poskrbi za učinkovito enakovredno 
obravnavanje mest trgovanja, ki imajo v 
skladu z Direktivo [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov] dovoljenje za 
uvrstitev izvedenih finančnih instrumentov, 
za katere velja obveznost trgovanja v 
zadevni tretji državi, v trgovanje ali za 
trgovanje z njimi na neizključni podlagi.
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Or. en

Predlog spremembe 536
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Finančne nasprotne stranke, kakor so 
opredeljene v členu 2(6), in nefinančne 
nasprotne stranke, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz člena [5(1b)] Uredbe [ ] 
(uredba o infrastrukturi evropskega trga), 
sklepajo posle, ki niso notranji posli v 
skupini, kakor so opredeljeni v členu [2a] 
Uredbe [ ] (uredba o infrastrukturi 
evropskega trga), z drugimi finančnimi 
nasprotnimi strankami, kakor so 
opredeljene v členu 2(6), ali nefinančnimi 
nasprotnimi strankami, ki izpolnjujejo 
pogoje iz člena [5(1b)] Uredbe [ ] (uredba 
o infrastrukturi evropskega trga), v zvezi z 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
uvrščeni v trgovanje na mestih trgovanja 
iz odstavka 1, le na takšnih mestih 
trgovanja.
ESMA redno spremlja posle z izvedenimi 
finančnimi instrumenti, za katere ne velja 
obveznost trgovanja, da bi opredelil 
primere, v katerih lahko določen razred 
pogodb povzroči sistemsko tveganje, in da 
bi preprečil regulativno arbitražo med 
posli z izvedenimi finančnimi instrumenti, 
za katere velja obveznost trgovanja, in 
posli, za katere ta obveznost ne velja.

Or. en

Predlog spremembe 537
Pablo Zalba Bidegain
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Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Zgornja obveznost se ne uporablja, če 
se finančni subjekt, ki sklepa posel, ali 
kateri koli od finančnih subjektov, če sta 
dva, šteje za sistematičnega 
internalizatorja, ki prostovoljno izpolnjuje 
obveznosti glede preglednosti pred 
trgovanjem in po njem v skladu s 
členom 7 oziroma 9.

Or. en

Predlog spremembe 538
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Obveznost iz odstavka 1 se ne 
uporablja za trgovanje na debelo z 
energetskimi proizvodi, za katerega velja 
ustrezen nadzor s strani pristojnega 
nadzornega organa iz Uredbe (EU) 
št. 1227/2011 (REMIT).

Or. de

Obrazložitev

Ukrep v zvezi z obveznostjo trgovanja, določen v uredbi o trgih finančnih instrumentov, bi 
lahko omejil področje uporabe iz uredbe o infrastrukturi evropskega trga. Poleg tega ne 
upošteva pravil, ki jih uvaja Uredba (EU) št. 1227/2011 o celovitosti veleprodajnega 
energetskega trga.

Predlog spremembe 539
Markus Ferber
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Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Izvedeni finančni instrumenti, za katere 
velja obveznost trgovanja, so lahko 
uvrščeni v trgovanje ali se lahko z njimi 
trguje na katerem koli mestu trgovanja iz 
odstavka 1 na neizključni in 
nediskriminatorni podlagi.

3. Izvedeni finančni instrumenti, za katere 
velja obveznost trgovanja, so lahko 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem 
trgu ali se lahko z njimi trguje na katerem 
koli mestu trgovanja iz odstavka 1 na 
neizključni in nediskriminatorni podlagi.

Or. en

Predlog spremembe 540
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. ESMA določi po razredih finančnih 
instrumentov cilje v zvezi z okrepitvijo 
standardizacije pravnih določb, postopkov 
in produktov ter cilje v zvezi z deležem 
trgovanja z izvedenimi finančnimi 
instrumenti OTC na organiziranih mestih 
trgovanja, prav tako pa vzpostavi sisteme 
za spremljanje uresničevanja teh ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 541
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija v skladu s členom 41 z 5. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
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delegiranimi akti sprejme ukrepe, ki 
določajo vrste pogodb iz odstavka 2, ki 
imajo neposreden, bistven in predvidljiv 
učinek v Uniji, ter v katerih primerih je 
nujno ali primerno preprečiti izogibanja 
kateri koli določbi te uredbe.

tehničnih standardov, ki določajo vrste 
pogodb iz odstavka 2, ki imajo neposreden, 
bistven in predvidljiv učinek v Uniji, ter v 
katerih primerih je nujna ali primerna 
obveznost trgovanja za preprečitev
izogibanja kateri koli določbi te uredbe.

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

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 542
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Obveznost trgovanja na organiziranih 
trgih ali v MTF se uresniči do 
31. decembra 2013. Vsi tehnični standardi 
in delegirani akti, ki se sklicujejo na to 
obveznost, se pripravijo do tega roka.

Or. en

Obrazložitev

Rok, ki ga je postavila skupina G20 za izvedbo naloge, določene na njenem srečanju v 
Pittsburghu v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC, je konec leta 2012. EU mora ta 
rok za kliring prek centralne nasprotne stranke izpolniti prek določb uredbe o infrastrukturi 
evropskega trga. Vendar pa ta rok za trgovanje iz uredbe o trgih finančnih instrumentov ne 
bo izpolnjen. Da bi zagotovili čimprejšnjo izpolnitev naloge skupine G20, tj. zagotovitev 
varnejših trgov izvedenih finančnih instrumentov OTC, ne le za obveznost trgovanja, ampak 
tudi za obveznost kliringa, predlagamo, da se v uredbi o infrastrukturi evropskega trga določi 
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rok 31. december 2013.

Predlog spremembe 543
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Obveznost trgovanja na organiziranih 
trgih in v MTF se uresniči do 
1. januarja 2014. Vsi tehnični standardi 
in delegirani akti, ki se navezujejo na to 
obveznost, se pripravijo pravočasno, da se 
lahko obveznost trgovanja izvede do tega 
datuma.

Or. en

Obrazložitev

The G20 mandate set a deadline for the obligations of trading, clearing and reporting of OTC 
derivatives by end 2012. The CCP clearing obligation was defined in EMIR level 1 text and is 
now being finalised by ESMA in level 2. The EMIR provisions should meet the deadline of 
December 2012. It is not clear that the trading obligation included in MiFIR will meet this 
deadline. It would be important for this obligation to be implemented as soon as possible to 
ensure that the EU complies with the G20 mandate. It should be noted that other jurisdictions 
such as the US, which directly competes for derivatives business with the EU, are much more 
advanced in their implementation of the G20 trading mandate. Setting a prompt deadline for 
the implementation of the G20 trading mandate in MiFID will avoid that the EU is at a 
competitive disadvantage against the US.

Predlog spremembe 544
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 24a
Ureditev za mesta trgovanja v tretji državi
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1. Mesto trgovanja s sedežem v tretji 
državi lahko zagotavlja storitve v Uniji le, 
če ga je priznal organ ESMA.
2. ESMA lahko po posvetovanju z 
ustreznimi organi prizna mesto trgovanja 
s sedežem v tretji državi, ki je zaprosilo za 
priznanje za opravljanje nekaterih 
investicijskih storitev ali poslov, le če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) Komisija je sprejela izvedbeni akt v 
skladu z odstavkom 3;
(b) mesto trgovanja ima dovoljenje v 
zadevni tretji državi, zanj pa velja 
učinkovit nadzor in uveljavljanje, ki 
zagotavljata popolno usklajenost z 
zahtevami glede skrbnosti in varnosti, ki 
veljajo v zadevni tretji državi;
(c) sklenjeni so dogovori o sodelovanju v 
skladu z odstavkom 4;
(d) mesto trgovanja je ustanovljeno ali 
ima dovoljenje v tretji državi, za katero se 
šteje, da ima vzpostavljene sisteme za boj 
proti pranju denarja/financiranju 
terorizma, enakovredne sistemom v Uniji 
na podlagi meril, določenih v skupnem 
dogovoru med državami članicami o 
enakovrednosti tretjih držav v skladu z 
Direktivo 2005/60/ES.
3. ESMA se pri ocenjevanju izpolnjevanja 
pogojev iz odstavka 2 posvetuje:
(a) s pristojnim organom države članice, v 
kateri mesto trgovanja zagotavlja ali 
namerava zagotavljati investicijske 
storitve in ki ga je izbralo mesto 
trgovanja;
(b) s pristojnimi organi, odgovornimi za 
nadzor centralnih nasprotnih strank v 
Uniji, ki opravljajo storitve ali 
nameravajo opravljati storitve za mesto 
trgovanja;
(c) z ustreznimi člani ESCB držav članic, 
v katerih mesto trgovanja zagotavlja ali 
namerava zagotavljati storitve kliringa, in 
ustreznimi člani ESCB, odgovornimi za 
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nadzor mesta trgovanja in s katerimi so 
bili sklenjeni dogovori o 
interoperabilnosti;
(d) s centralnimi bankami, ki izdajajo 
najpomembnejše valute Unije za finančne 
instrumente, za katere se opravlja ali bi se 
naj opravljal kliring.
4. Mesto trgovanja iz odstavka 1 predloži 
svojo vlogo organu ESMA. Mesto 
trgovanja, ki je vlagatelj, predloži organu 
ESMA vse informacije, ki se štejejo kot 
nujne za njegovo priznanje. V 30 delovnih 
dneh od dneva prejema vloge ESMA 
oceni, ali je vloga popolna. Če vloga ni 
popolna, ESMA določi rok, v katerem 
mora mesto trgovanja, ki je vlagatelj, 
predložiti dodatne informacije. Odločitev 
o priznanju temelji na pogojih iz 
odstavka 2 in je neodvisna od ocene, ki 
služi kot podlaga za sklep o 
enakovrednosti iz člena 24. ESMA se pred 
sprejetjem odločitve posvetuje z organi in 
institucijami iz odstavka 3. V 180 delovnih 
dneh od predložitve popolne vloge ESMA 
pisno obvesti mesto trgovanja, ki je 
vlagatelj, o odobritvi ali zavrnitvi 
priznanja, pri čemer navede v celoti 
utemeljeno obrazložitev.
ESMA na svoji spletni strani objavi 
seznam mest trgovanja, priznanih v 
skladu s to uredbo.
5. ESMA ob posvetovanju z organi in 
institucijami iz odstavka 3 pregleda 
priznanje mesta trgovanja s sedežem v 
tretji državi, če to mesto trgovanja razširi 
svoje posle in storitve, ki jih opravlja v 
Uniji. Ta pregled se izvede v skladu z 
odstavki 2, 3 in 4. ESMA lahko prekliče 
priznanje tega mesta trgovanja, če pogoji 
in zahteve iz odstavka 2 niso več 
izpolnjeni in v primerih, kot so opisani v 
členu 16.
6. Komisija lahko v skladu s členom 5 
Uredbe (EU) št. 182/2011 sprejme 
izvedbeni akt, v katerem opredeli, da 
pravne in nadzorne ureditve tretje države 
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zagotavljajo, da mesta trgovanja z izdanim 
dovoljenjem v tej tretji državi izpolnjujejo 
pravno zavezujoče zahteve, ki ustrezajo 
zahtevam iz naslova IV te uredbe, da so ta 
mesta trgovanja predmet stalnega in 
učinkovitega nadzora in uveljavljanja v tej 
tretji državi in da pravni okvir te tretje 
države zagotavlja učinkovit in 
enakovreden sistem za priznavanje mest 
trgovanja, ki imajo dovoljenje v skladu s 
pravnim sistemom tretje države.
7. ESMA sklene dogovore o sodelovanju z 
zadevnimi pristojnimi organi tretjih držav, 
katerih pravni in nadzorni okviri so bili 
priznani kot enakovredni tej uredbi v 
skladu z odstavkom 3. V takšnih 
dogovorih se natančno opredeli vsaj 
naslednje:
(a) mehanizem za izmenjavo informacij 
med ESMA in pristojnimi organi zadevnih 
tretjih držav, ki ga zahteva ESMA, 
vključno z dostopom do vseh informacij o 
mestih trgovanja, ki imajo dovoljenje v 
tretjih državah, kot jih zahteva ESMA;
(b) mehanizem za takojšnje obveščanje 
ESMA, kadar pristojni organ tretje države 
meni, da mesto trgovanja, ki ga 
nadzoruje, krši pogoje iz dovoljenja ali 
druge zakonodaje, ki jo mora upoštevati;
(c) mehanizem za takojšnje obveščanje 
ESMA s strani pristojnega organa tretje 
države, v kateri je bila mestu trgovanja, ki 
ga nadzoruje, odobrena pravica do 
opravljanja storitev kliringa klirinškim 
članom ali strankam s sedežem v Uniji;
(d) postopke v zvezi z usklajevanjem 
nadzornih dejavnosti, vključno s pregledi 
na kraju samem, kjer je potrebno.
8. Da bi zagotovil dosledno uporabo tega 
člena, ESMA pripravi osnutke 
regulativnih tehničnih standardov, ki 
določajo informacije, ki jih mesto 
trgovanja v vloženem zahtevku za 
priznanje predloži organu ESMA.
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ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do 
30. septembra 2012.
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

Obrazložitev

Contrary to EMIR legislation, the MiFID and MiFIR legislative proposals do not propose a 
complete regime for third-country trading venues. MiFID and MiFIR only suggest some third 
country provisions that are limited to OTC derivatives only. The EMIR legislative proposal is 
far more comprehensive and complete and ensures the competitiveness of EU infrastructures 
in comparison to the US ones. The above amendment suggests that MiFID and MiFIR include 
a similar third country regime to that of EMIR. This is particularly important taking into 
account the close link between EMIR (clearing legislation) and MiFID/MiFIR (trading 
legislation).

Predlog spremembe 545
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravljavec organiziranega trga zagotovi, 
da kliring vseh poslov v zvezi z izvedenimi 
finančnimi instrumenti iz razreda izvedenih 
finančnih instrumentov, za katere velja 
obveznost kliringa iz člena 4(3) Uredbe 
[uredba o infrastrukturi evropskega trga] in 
so sklenjeni na organiziranem trgu, opravi 
centralna nasprotna stranka.

Upravljavec organiziranega trga zagotovi, 
da kliring vseh poslov v zvezi z izvedenimi 
finančnimi instrumenti iz razreda izvedenih 
finančnih instrumentov, za katere velja 
obveznost kliringa iz člena 5(2) Uredbe 
[uredba o infrastrukturi evropskega trga] in 
so sklenjeni na organiziranem trgu, opravi 
centralna nasprotna stranka.

Or. en

Predlog spremembe 546
Robert Goebbels
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Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA pripravi osnutek izvedbenih 
tehničnih standardov za določitev:

ESMA pripravi osnutek izvedbenih 
tehničnih standardov za določitev datuma, 
ko začne veljati obveznost trgovanja.

Or. en

Obrazložitev

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful. In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Predlog spremembe 547
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA pripravi osnutek izvedbenih 
tehničnih standardov za določitev:

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice.)

Or. en

Obrazložitev

Utemeljitev: „Upravičene“ izvedene finančne instrumente OTC (opisane v tem odstavku), za 
katere velja v skladu z uredbo o infrastrukturi evropskega trga kliring prek centralne 
nasprotne stranke, je treba obravnavati kot „upravičene“ tudi za trgovanje na organiziranem 
trgu ali v MTF. Strokovnjaki za kliring prek centralne nasprotne stranke menijo, da je 
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pogodba, če je dovolj likvidna za kliring prek centralne nasprotne stranke, dovolj likvidna 
tudi za trgovanje na organiziranem trgu ali v MTF. Ta pristop bi zagotovil pregledno in 
učinkovito trgovanje z vsemi „upravičenimi“ izvedenimi finančnimi instrumenti OTC ter 
njihov varen kliring.

Predlog spremembe 548
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) s katerim razredom izvedenih 
finančnih instrumentov, za katere velja 
obveznost kliringa v skladu s členom 4(2) 
in (4) Uredbe [ ] (uredba o infrastrukturi 
evropskega trga), ali ustrezno podskupino 
tega razreda se trguje na mestih iz 
člena 24(1);

črtano

Or. en

Predlog spremembe 549
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) s katerim razredom izvedenih 
finančnih instrumentov, za katere velja 
obveznost kliringa v skladu s členom 4(2) 
in (4) Uredbe [ ] (uredba o infrastrukturi 
evropskega trga), ali ustrezno podskupino 
tega razreda se trguje na mestih iz 
člena 24(1);

črtano

Or. en

Obrazložitev

Utemeljitev: „Upravičene“ izvedene finančne instrumente OTC (opisane v tem odstavku), za 



AM\901886SL.doc 143/179 PE489.477v01-00

SL

katere velja v skladu z uredbo o infrastrukturi evropskega trga kliring prek centralne 
nasprotne stranke, je treba obravnavati kot „upravičene“ tudi za trgovanje na organiziranem 
trgu ali v MTF. Strokovnjaki za kliring prek centralne nasprotne stranke menijo, da je 
pogodba, če je dovolj likvidna za kliring prek centralne nasprotne stranke, dovolj likvidna 
tudi za trgovanje na organiziranem trgu ali v MTF. Ta pristop bi zagotovil pregledno in 
učinkovito trgovanje z vsemi „upravičenimi“ izvedenimi finančnimi instrumenti OTC ter 
njihov varen kliring.

Predlog spremembe 550
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) s katerim razredom izvedenih finančnih 
instrumentov, za katere velja obveznost 
kliringa v skladu s členom 4(2) in (4) 
Uredbe [ ] (uredba o infrastrukturi 
evropskega trga), ali ustrezno podskupino 
tega razreda se trguje na mestih iz 
člena 24(1);

(a) s katerim razredom izvedenih finančnih 
instrumentov, za katere velja obveznost 
kliringa v skladu s členom 5(2) in (4) 
Uredbe [ ] (uredba o infrastrukturi 
evropskega trga), ali ustrezno podskupino 
tega razreda se trguje na mestih iz 
člena 24(1);

Or. en

Predlog spremembe 551
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) datuma, ko začne veljati obveznost 
trgovanja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 552
Kay Swinburne
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Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) datuma, ko začne veljati obveznost 
trgovanja.

(b) datuma ali datumov, ko začne veljati 
obveznost trgovanja, vključno z 
morebitnim postopnim uvajanjem in 
kategorijami nasprotnih strank, za katere 
obveznosti veljajo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi uskladili obveznost trgovanja z obveznostjo kliringa, se enako besedilo uporablja v 
členu 4 uredbe o infrastrukturi evropskega trga.

Predlog spremembe 553
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ko Komisija sprejme izvedbene tehnične 
standarde v skladu s členom 4(3)
Uredbe [ ] (uredba o infrastrukturi 
evropskega trga), ESMA v treh mesecih po 
tem sprejetju Komisiji predloži osnutek 
izvedbenih tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.

Ko Komisija sprejme regulativne tehnične 
standarde v skladu s členom 5(2)
Uredbe (EU) št. …/… [uredba o 
infrastrukturi evropskega trga], ESMA v 
treh mesecih po tem sprejetju Komisiji 
predloži osnutek regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka.

Or. en

Predlog spremembe 554
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina tega 
razreda mora biti uvrščena v trgovanje ali 
se mora z njo trgovati na vsaj enem 
organiziranem trgu, v MTF ali OTF iz 
člena 24(1) in

(a) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina tega 
razreda mora biti uvrščena v trgovanje ali 
se mora z njo trgovati na vsaj enem 
organiziranem trgu ali v MTF iz 
člena 24(1) in

Or. en

Predlog spremembe 555
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina tega 
razreda mora biti uvrščena v trgovanje ali 
se mora z njo trgovati na vsaj enem 
organiziranem trgu, v MTF ali OTF iz 
člena 24(1) in

(a) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina tega 
razreda mora biti uvrščena v trgovanje ali 
se mora z njo trgovati na vsaj enem 
organiziranem trgu ali v MTF iz 
člena 24(1) in

Or. en

Predlog spremembe 556
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina tega 
razreda mora biti uvrščena v trgovanje ali 
se mora z njo trgovati na vsaj enem 
organiziranem trgu, v MTF ali OTF iz 
člena 24(1) in

(a) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina tega 
razreda mora biti uvrščena v trgovanje ali 
se mora z njo trgovati na vsaj enem 
organiziranem trgu ali v MTF iz 
člena 24(1) in
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Or. en

Obrazložitev

Izvedene finančne instrumente OTC, ki štejejo za „upravičene“ za obveznost kliringa prek 
centralne nasprotne stranke v skladu z uredbo o infrastrukturi evropskega trga, je treba 
samodejno obravnavati kot „upravičene“ za trgovanje na večstranski platformi v skladu z 
direktivo o trgih finančnih instrumentov (organizirani trgi ali MTF). Ta pristop je v skladu s 
pristopom iz zakona Dodd-Frank v ZDA. Primernost pogodbe, da bi se obravnavala kot 
„upravičena“ za trgovanje, se ne sme ocenjevati z dodatnimi merili likvidnosti. V skladu z 
uredbo o infrastrukturi evropskega trga bo treba vsako pogodbo, za katero velja obveznost 
kliringa prek centralne nasprotne stranke, obravnavati kot dovolj standardizirano, omogočiti 
pa bo treba tudi njeno stalno ocenjevanje.

Predlog spremembe 557
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina tega 
razreda mora biti uvrščena v trgovanje ali 
se mora z njo trgovati na vsaj enem 
organiziranem trgu, v MTF ali OTF iz 
člena 24(1) in

(a) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina tega 
razreda mora biti uvrščena v trgovanje na 
organiziranem trgu ali se mora z njo 
trgovati na vsaj enem organiziranem trgu, v 
MTF ali OTF iz člena 24(1) in

Or. en

Predlog spremembe 558
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina tega 
razreda mora biti uvrščena v trgovanje ali 
se mora z njo trgovati na vsaj enem 
organiziranem trgu, v MTF ali OTF iz 

(a) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina tega 
razreda mora biti uvrščena v trgovanje ali 
se mora z njo trgovati na vsaj enem 
organiziranem trgu ali v MTF iz 
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člena 24(1) in člena 24(1) in

Or. en

Obrazložitev

Utemeljitev „Upravičene“ izvedene finančne instrumente OTC (opisane v tem odstavku), za 
katere velja v skladu z uredbo o infrastrukturi evropskega trga kliring prek centralne 
nasprotne stranke, je treba obravnavati kot „upravičene“ tudi za trgovanje na organiziranem 
trgu ali v MTF. Strokovnjaki za kliring prek centralne nasprotne stranke menijo, da je 
pogodba, če je dovolj likvidna za kliring prek centralne nasprotne stranke, dovolj likvidna 
tudi za trgovanje na organiziranem trgu ali v MTF. Ta pristop bi zagotovil pregledno in 
učinkovito trgovanje z vsemi „upravičenimi“ izvedenimi finančnimi instrumenti OTC ter 
njihov varen kliring.

Predlog spremembe 559
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina tega 
razreda se mora šteti za dovolj likvidno, da 
se z njo trguje le na mestih iz člena 24(1).

(b) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina tega 
razreda se mora šteti, da je dovolj likvidna
in da bo zelo verjetno še naprej dovolj 
likvidna, da se z njo trguje le na mestih iz 
člena 24(1).

Or. en

Obrazložitev

Priznati je treba, da so lahko izvedeni finančni instrumenti likvidni kratek čas in ne stalno. 
ESMA mora to upoštevati pri uporabi obveznosti trgovanja.

Predlog spremembe 560
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina tega 
razreda se mora šteti za dovolj likvidno, da
se z njo trguje le na mestih iz člena 24(1).

(b) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina tega 
razreda mora biti predmet obveznosti 
kliringa v skladu s členom 4(2) in (4) 
Uredbe [ ] (uredba o infrastrukturi 
evropskega trga).

Or. en

Obrazložitev

Standardised OTC derivatives should only trade on multilateral platforms that comply with 
the same requirements. This objective is not achieved if the venues proposed to meet this 
objective are not subject to all the rules of multilateral trading venues. In particular, 
standardised OTC derivatives are traded in a multilateral environment would not be well 
regulated if traded on a platform with no requirement for non-discretionary execution. This 
would endanger price formation, safety of CCP clearing arrangements and make pre-trade 
transparency less useful.In addition, “CCP clearing eligible” OTC derivatives should not be 
subject to any further tests like the liquidity tests proposed in order to determine that they 
should be traded on a multilateral platform (Regulated Market or MTF). This is because for a 
contract to be considered eligible for CCP clearing it will first have to meet the multilateral 
trading criteria: it will have to be sufficiently standardised and able to be valued 
continuously.This approach is also consistent with the one taken in the US under the Dodd-
Frank Act.

Predlog spremembe 561
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina tega 
razreda se mora šteti za dovolj likvidno, da 
se z njo trguje le na mestih iz člena 24(1).

(b) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina tega 
razreda je predmet obveznosti kliringa 
prek centralne nasprotne stranke v skladu 
s členom 4(2) in (4) Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga).

Or. en
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Predlog spremembe 562
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina tega 
razreda se mora šteti za dovolj likvidno, da 
se z njo trguje le na mestih iz člena 24(1).

(b) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina tega 
razreda se mora šteti za dovolj likvidno, da 
se z njo trguje le na mestih iz člena 24(1); 
in

Or. de

Predlog spremembe 563
Werner Langen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) nefinančnim nasprotnim strankam je 
omogočeno učinkovito obvladovanje 
tveganja z uporabo izvedenih finančnih 
instrumentov OTC, za katere ne velja 
obveznost kliringa v skladu s 
členom [7/10] Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga); in

Or. de

Obrazložitev

Izvzetje nefinančnih podjetij iz obveznosti kliringa omogoča tem podjetjem, da učinkovito in 
trajno obvladujejo tveganje s pomočjo strukturiranih poslov na prostih trgih, ki jih ni mogoče 
standardizirati, na primer za zmanjšanje tveganj, povezanih s cenami blaga. Zato je treba tem 
podjetjem še naprej omogočati, da na prostih trgih iščejo in kupujejo izvedene finančne 
instrumente, prilagojene njihovim posebnim potrebam.

Predlog spremembe 564
Werner Langen
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Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 2 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina 
tega razreda mora biti predmet obveznosti 
kliringa v skladu s členom 4(2) in (4) 
Uredbe [ ] (uredba o infrastrukturi 
evropskega trga);

Or. en

Obrazložitev

Izvedene finančne instrumente OTC, ki štejejo za „upravičene“ za obveznost kliringa prek 
centralne nasprotne stranke v skladu z uredbo o infrastrukturi evropskega trga, je treba 
samodejno obravnavati kot „upravičene“ za trgovanje na večstranski platformi v skladu z 
direktivo o trgih finančnih instrumentov (organizirani trgi ali MTF). Ta pristop je v skladu s 
pristopom iz zakona Dodd-Frank v ZDA. Primernost pogodbe, da bi se obravnavala kot 
„upravičena“ za trgovanje, se ne sme ocenjevati z dodatnimi merili likvidnosti. V skladu z 
uredbo o infrastrukturi evropskega trga bo treba vsako pogodbo, za katero velja obveznost 
kliringa prek centralne nasprotne stranke, obravnavati kot dovolj standardizirano, omogočiti 
pa bo treba tudi njeno stalno ocenjevanje.

Predlog spremembe 565
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri pripravi osnutka izvedbenih 
tehničnih standardov ESMA pri 
ugotavljanju, ali je razred izvedenih 
finančnih instrumentov ali ustrezna 
podskupina tega razreda dovolj likvidna, 
upošteva naslednja merila:

črtano

(a) povprečna pogostost poslov;
(b) povprečna velikost poslov;
(c) število in vrsta dejavnih udeležencev 
na trgu.
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Preden ESMA predloži osnutek 
izvedbenih tehničnih standardov v 
sprejetje Komisiji, mora izvesti javno 
posvetovanje, pri čemer se lahko po 
potrebi posvetuje s pristojnimi organi 
tretjih držav.

Or. en

Predlog spremembe 566
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri pripravi osnutka izvedbenih 
tehničnih standardov ESMA pri 
ugotavljanju, ali je razred izvedenih 
finančnih instrumentov ali ustrezna 
podskupina tega razreda dovolj likvidna, 
upošteva naslednja merila:

črtano

(a) povprečna pogostost poslov;
(b) povprečna velikost poslov;
(c) število in vrsta dejavnih udeležencev 
na trgu.
Preden ESMA predloži osnutek 
izvedbenih tehničnih standardov v 
sprejetje Komisiji, mora izvesti javno 
posvetovanje, pri čemer se lahko po 
potrebi posvetuje s pristojnimi organi 
tretjih držav.

Or. en

Predlog spremembe 567
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri pripravi osnutka izvedbenih tehničnih 
standardov ESMA pri ugotavljanju, ali je 
razred izvedenih finančnih instrumentov ali 
ustrezna podskupina tega razreda dovolj 
likvidna, upošteva naslednja merila:

Pri pripravi osnutkov izvedbenih tehničnih 
standardov ESMA pri ugotavljanju, ali je 
razred izvedenih finančnih instrumentov ali 
ustrezna podskupina tega razreda dovolj 
likvidna, in pri ugotavljanju obsega, pri
katerem je verjetno, da sta dovolj likvidna 
v različnih tržnih pogojih, upošteva 
naslednja merila:

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe omogoča organu ESMA ustrezno upoštevanje likvidnosti izvedenih 
finančnih instrumentov, za katere bo uvedel obveznost trgovanja, ter širšega razpona 
dejavnikov od tistih, ki so vključeni v prvotni predlog. Ocena povprečne likvidnosti bi na 
primer pomenila, da bi bili izvedeni finančni instrumenti polovico časa nezadostno likvidni, 
da bi se lahko z njimi trgovalo na večstranskem mestu trgovanja.

Predlog spremembe 568
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri pripravi osnutka izvedbenih tehničnih 
standardov ESMA pri ugotavljanju, ali je 
razred izvedenih finančnih instrumentov ali 
ustrezna podskupina tega razreda dovolj 
likvidna, upošteva naslednja merila:

Pri pripravi osnutkov regulativnih
tehničnih standardov ESMA pri 
ugotavljanju, ali je razred izvedenih 
finančnih instrumentov ali ustrezna 
podskupina tega razreda dovolj likvidna, 
upošteva naslednja merila:

Or. en

Predlog spremembe 569
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povprečna pogostost poslov; (a) povprečna pogostost in obseg poslov

Or. en

Predlog spremembe 570
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povprečna pogostost poslov; (a) pogostost poslov v različnih tržnih 
pogojih;

Or. en

Predlog spremembe 571
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povprečna pogostost poslov; (a) pogostost poslov v različnih tržnih 
pogojih, ob upoštevanju narave, 
življenjskega cikla in zamenljivosti 
produktov znotraj razreda izvedenih 
finančnih instrumentov;

Or. en

Obrazložitev

To bo omogočilo organu ESMA, da ustrezno upošteva likvidnost izvedenih finančnih 
instrumentov, za katere bo uveljavil obveznost trgovanja. Ocena povprečne likvidnosti bi na 
primer pomenila, da bi bili izvedeni finančni instrumenti polovico časa nezadostno likvidni, 
da bi se lahko z njimi trgovalo na večstranskem mestu trgovanja.
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Predlog spremembe 572
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) povprečna velikost poslov; (b) povprečna velikost poslov in njihova 
porazdelitev po velikosti ter pogostost 
poslov velikega obsega;

Or. en

Predlog spremembe 573
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) povprečna velikost poslov; (b) povprečna velikost poslov, 
izpostavljenost poslov tržnemu tveganju in 
pogostost poslov velikega obsega;

Or. en

Obrazložitev

To bo omogočilo organu ESMA, da ustrezno upošteva likvidnost izvedenih finančnih 
instrumentov, za katere bo uveljavil obveznost trgovanja. Ocena povprečne likvidnosti bi na 
primer pomenila, da bi bili izvedeni finančni instrumenti polovico časa nezadostno likvidni, 
da bi se lahko z njimi trgovalo na večstranskem mestu trgovanja.

Predlog spremembe 574
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) število in vrsta dejavnih udeležencev na 
trgu.

(c) število, dejavnost trgovanja, tržni 
model in vrsta dejavnih udeležencev na 
trgu.

Or. en

Predlog spremembe 575
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) število in vrsta dejavnih udeležencev na 
trgu.

(c) število, dejavnost trgovanja in vrsta 
dejavnih udeležencev na trgu.

Or. en

Predlog spremembe 576
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) obseg trgovanja z izvedenim 
finančnim instrumentom ali razredom 
izvedenih finančnih instrumentov, skupaj 
s številom in vrsto mesta trgovanja, ki so 
na voljo za trgovanje, in sposobnostjo 
mesta trgovanja, da obvladuje obstoječ 
obseg.

Or. en

Predlog spremembe 577
Olle Schmidt
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v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) vrsta in število dejavnih in 
predvidoma dejavnih nasprotnih strank 
na trgu za ustrezen razred pogodb na 
izvedene finančne instrumente;

Or. en

Predlog spremembe 578
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) značilnosti izvedenega finančnega 
instrumenta, zlasti če so prilagojene 
posebnim potrebam ali služijo namenom 
zavarovanja, kot jih je določil organ 
ESMA/Evropska komisija v Uredbi 
(uredba o infrastrukturi evropskega trga.

Or. de

Obrazložitev

Struktura izvedenih finančnih instrumentov, ki jih nefinančna podjetja uporabljajo za namene 
zavarovanja, med drugim praviloma odraža trajanje in obseg osnovnega posla, ki ga je treba 
zavarovati. Predlog spremembe pojasnjuje, da taki posli, ki jih ni mogoče standardizirati, 
niso dovolj likvidni in tako niso primerni za trgovanje v MTF na organiziranem trgu.

Predlog spremembe 579
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) primerjava z vsemi dejavnostmi 
trgovanja z izvedenimi finančnimi 
instrumenti znotraj razreda finančnih 
instrumentov;

Or. en

Obrazložitev

To bo omogočilo organu ESMA, da ustrezno upošteva likvidnost izvedenih finančnih 
instrumentov, za katere bo uveljavil obveznost trgovanja. Ocena povprečne likvidnosti bi na 
primer pomenila, da bi bili izvedeni finančni instrumenti polovico časa nezadostno likvidni, 
da bi se lahko z njimi trgovalo na večstranskem mestu trgovanja.

Predlog spremembe 580
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) verjeten učinek na razpone 
prodajnega/nakupnega tečaja in 
zagotavljanje likvidnosti;

Or. en

Predlog spremembe 581
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) drugi dejavniki, ki vplivajo na 
likvidnost in so specifični za posamezen 
razred izvedenih finančnih instrumentov.
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Or. en

Predlog spremembe 582
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) narava obstoječe dejavnosti trgovanja 
in učinek na likvidnost, če se obstoječa 
dejavnost trgovanja ne bi mogla 
nadaljevati;

Or. en

Obrazložitev

To bo omogočilo organu ESMA, da ustrezno upošteva likvidnost izvedenih finančnih 
instrumentov, za katere bo uveljavil obveznost trgovanja. Ocena povprečne likvidnosti bi na 
primer pomenila, da bi bili izvedeni finančni instrumenti polovico časa nezadostno likvidni, 
da bi se lahko z njimi trgovalo na večstranskem mestu trgovanja.

Predlog spremembe 583
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) ustreznost postopne uvedbe 
obveznosti trgovanja po produktih ali vrsti 
udeležencev na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 584
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) drugi dejavniki, ki vplivajo na 
likvidnost produkta in so specifični za 
posamezen razred izvedenih finančnih 
instrumentov.

Or. en

Obrazložitev

To bo omogočilo organu ESMA, da ustrezno upošteva likvidnost izvedenih finančnih 
instrumentov, za katere bo uveljavil obveznost trgovanja. Ocena povprečne likvidnosti bi na 
primer pomenila, da bi bili izvedeni finančni instrumenti polovico časa nezadostno likvidni, 
da bi se lahko z njimi trgovalo na večstranskem mestu trgovanja.

Predlog spremembe 585
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cd) verjeten učinek na nefinančne 
subjekte; obveznost trgovanja ne sme biti 
uvedena, če bi imela znaten škodljiv 
učinek na likvidnost ali poslovne 
dejavnosti nefinančnih subjektov.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben za uskladitev z izvzetjem nefinančnih podjetij v uredbi o 
infrastrukturi evropskega trga in nadaljnjimi težavami, s katerimi bi se lahko srečevali 
nefinančni subjekti, če bi bila za produkt uvedena obveznost trgovanja, kar bi povzročilo 
izgubo dejavnosti vzdrževanja trga za produkt in nazadnje njihovo odpravo.

Predlog spremembe 586
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preden ESMA predloži osnutek izvedbenih
tehničnih standardov v sprejetje Komisiji, 
mora izvesti javno posvetovanje, pri čemer 
se lahko po potrebi posvetuje s pristojnimi 
organi tretjih držav.

Preden ESMA predloži osnutek 
regulativnih tehničnih standardov v 
sprejetje Komisiji, izvede javno 
posvetovanje, pri čemer se lahko po potrebi 
posvetuje s pristojnimi organi tretjih držav.

Or. en

Predlog spremembe 587
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preden ESMA predloži osnutek izvedbenih 
tehničnih standardov v sprejetje Komisiji, 
mora izvesti javno posvetovanje, pri čemer 
se lahko po potrebi posvetuje s pristojnimi 
organi tretjih držav.

Preden ESMA predloži osnutek izvedbenih 
tehničnih standardov v sprejetje Komisiji, 
izvede javno posvetovanje, pri čemer se 
lahko po potrebi posvetuje s pristojnimi 
organi tretjih držav. ESMA pri pripravi 
osnutkov regulativnih standardov določi, 
ali je razred izvedenih finančnih 
instrumentov ali ustrezna podskupina 
tega razreda dovolj likvidna le pri poslih 
pod določenim obsegom.

Or. en

Obrazložitev

To bo omogočilo organu ESMA, da ustrezno upošteva likvidnost izvedenih finančnih 
instrumentov, za katere bo uveljavil obveznost trgovanja. Ocena povprečne likvidnosti bi na 
primer pomenila, da bi bili izvedeni finančni instrumenti polovico časa nezadostno likvidni, 
da bi se lahko z njimi trgovalo na večstranskem mestu trgovanja.

Predlog spremembe 588
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. ESMA na lastno pobudo v skladu z 
merili iz odstavka 2 in po izvedbi javnega 
posvetovanja določi razrede izvedenih 
finančnih instrumentov ali posameznih 
pogodb na izvedene finančne instrumente, 
za katere mora veljati obveznost trgovanja 
na mestih iz člena 24(1), vendar za katere 
nobena centralna nasprotna stranka še ni 
dobila dovoljenja v skladu s členom 10 ali 
11 Uredbe ----/---- (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), ali ki niso 
bili uvrščeni v trgovanje oziroma se z 
njimi ne trguje na mestu iz člena 24(1), 
pri čemer o tem obvesti Komisijo.

črtano

Potem ko Komisija prejme obvestilo 
ESMA, lahko objavi razpis za pripravo 
predlogov za trgovanje z zadevnimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti na 
mestih iz člena 24(1).

Or. en

Predlog spremembe 589
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. ESMA na lastno pobudo v skladu z 
merili iz odstavka 2 in po izvedbi javnega 
posvetovanja določi razrede izvedenih 
finančnih instrumentov ali posameznih 
pogodb na izvedene finančne instrumente, 
za katere mora veljati obveznost trgovanja 
na mestih iz člena 24(1), vendar za katere 
nobena centralna nasprotna stranka še ni 
dobila dovoljenja v skladu s členom 10 ali 
11 Uredbe ----/---- (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), ali ki niso 
bili uvrščeni v trgovanje oziroma se z 
njimi ne trguje na mestu iz člena 24(1),

črtano
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pri čemer o tem obvesti Komisijo.
Potem ko Komisija prejme obvestilo 
ESMA, lahko objavi razpis za pripravo 
predlogov za trgovanje z zadevnimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti na 
mestih iz člena 24(1).

Or. en

Predlog spremembe 590
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA na lastno pobudo v skladu z merili 
iz odstavka 2 in po izvedbi javnega 
posvetovanja določi razrede izvedenih 
finančnih instrumentov ali posameznih 
pogodb na izvedene finančne instrumente, 
za katere mora veljati obveznost trgovanja 
na mestih iz člena 24(1), vendar za katere 
nobena centralna nasprotna stranka še ni 
dobila dovoljenja v skladu s členom 10 ali 
11 Uredbe ----/---- (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga), ali ki niso 
bili uvrščeni v trgovanje oziroma se z 
njimi ne trguje na mestu iz člena 24(1), 
pri čemer o tem obvesti Komisijo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 591
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA na lastno pobudo v skladu z merili 
iz odstavka 2 in po izvedbi javnega 

ESMA na lastno pobudo v skladu z merili 
iz odstavka 2 in po izvedbi javnega 
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posvetovanja določi razrede izvedenih 
finančnih instrumentov ali posameznih 
pogodb na izvedene finančne instrumente, 
za katere mora veljati obveznost trgovanja 
na mestih iz člena 24(1), vendar za katere 
nobena centralna nasprotna stranka še ni 
dobila dovoljenja v skladu s členom 10 ali
11 Uredbe ----/---- (uredba o infrastrukturi 
evropskega trga), ali ki niso bili uvrščeni v 
trgovanje oziroma se z njimi ne trguje na 
mestu iz člena 24(1), pri čemer o tem 
obvesti Komisijo.

posvetovanja določi razrede izvedenih 
finančnih instrumentov ali posameznih 
pogodb na izvedene finančne instrumente, 
za katere mora veljati obveznost trgovanja 
na mestih iz člena 24(1), vendar za katere 
nobena centralna nasprotna stranka še ni 
dobila dovoljenja v skladu s členom 14 ali
15 Uredbe št. ----/---- [uredba o 
infrastrukturi evropskega trga], ali ki niso 
bili uvrščeni v trgovanje na organiziranem 
trgu oziroma se z njimi ne trguje na mestu 
iz člena 24(1), pri čemer o tem obvesti 
Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 592
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potem ko Komisija prejme obvestilo 
ESMA, lahko objavi razpis za pripravo 
predlogov za trgovanje z zadevnimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti na 
mestih iz člena 24(1).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 593
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. ESMA v skladu z odstavkom 1 predloži 
Komisiji nov osnutek izvedbenih 
tehničnih standardov, da spremeni, 
začasno prekliče ali razveljavi obstoječe 

črtano
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izvedbene tehnične standarde, kadar se 
merila iz odstavka 2 bistveno spremenijo. 
Pred tem se lahko ESMA po potrebi 
posvetuje s pristojnimi organi tretjih 
držav. Komisiji se dodeli pooblastilo za 
spremembo, začasen preklic ali 
razveljavitev obstoječih izvedbenih 
tehničnih standardov v skladu s 
členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 594
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. ESMA v skladu z odstavkom 1 predloži 
Komisiji nov osnutek izvedbenih 
tehničnih standardov, da spremeni, 
začasno prekliče ali razveljavi obstoječe 
izvedbene tehnične standarde, kadar se 
merila iz odstavka 2 bistveno spremenijo. 
Pred tem se lahko ESMA po potrebi 
posvetuje s pristojnimi organi tretjih
držav. Komisiji se dodeli pooblastilo za 
spremembo, začasen preklic ali 
razveljavitev obstoječih izvedbenih 
tehničnih standardov v skladu s 
členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 595
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Na Komisijo se prenesejo pooblastila za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov, v katerih so opredeljena 
merila iz odstavka 2(b), ki se sprejmejo v 
skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010. ESMA Komisiji do --/--/--
predloži osnutke teh regulativnih 
tehničnih standardov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 596
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Na Komisijo se prenesejo pooblastila za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov, v katerih so opredeljena 
merila iz odstavka 2(b), ki se sprejmejo v 
skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010. ESMA Komisiji do --/--/--
predloži osnutke teh regulativnih 
tehničnih standardov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 597
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Naslov 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nediskriminacijski dostop do kliringa za 
finančne instrumente

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 598
Robert Goebbels, Leonardo Domenici, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] 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.Thus Article 28 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Predlog spremembe 599
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Obrazložitev

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
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have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
of major financial institutions without recourse to the finances or resources of other 
participants or government bodies.The proposed access provisions would undermine that 
vital role by fragmenting existing deep liquidity pools in which the portfolios of insolvent 
financial institutions can be closed out, and by introducing legal and regulatory uncertainty 
in the conduct of emergency action and crisis management by central counterparties and 
trading venues. This would significantly weaken Europe’s infrastructures. In contrast, their 
competitors in third countries would remain strong given that no other G20 jurisdiction is 
implementing equivalent requirements. As a result, the proposed provisions would de-
stabilise global competition instead of promoting it.It is at least worth launching a debate on 
this particular issue.

Predlog spremembe 600
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. de

Obrazložitev

Zugang zu Handelsplätzen und CCP war nicht Teil der öffentlichen Konsultation. Die 
Zugangsregelungen sind ohne eine entsprechende öffentliche Konsultation in den 
Legislativvorschlag eingeführt worden.Der Vorschlag impliziert Interoperabilität zwischen 
systemisch wichtigen Marktinfrastrukturen und damit die Erhöhung von systemischen Risiken. 
Der CCP Zugang zu Handelsströmen börsennotierter Derivate kann durch den Wettlauf um 
die niedrigsten Rechts- und Risikostandards zu einer Destabilisierung der Finanzmärkte 
führen. Damit wird die Kernfunktion von CCPs, erfolgreich Risiken zu managen, 
untergraben.Im Rahmen des EMIR-Gesetzgebungsprozesses wurden die Risiken einer 
Derivate-Interoperabilität erkannt und entsprechend festgelegt, dass diese allenfalls nach 
einer umfassenden Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden kann.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 28 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Predlog spremembe 601
Ildikó Gáll-Pelcz
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Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Obrazložitev

V nasprotju z dojemanjem Komisije bi odprt dostop predvsem povečal sistemsko tveganje v 
sektorju izvedenih finančnih instrumentov, ki kotirajo na borzi. Zakonodajni predlog spodbuja 
medsebojno povezanost in podpira drobitev sistemsko pomembnih tržnih infrastruktur, kot so 
centralne nasprotne stranke. Razdrobljenost ima lahko negativne učinke v zvezi z nadzorom in 
upravljanjem tveganja. Določbe o odprtem dostopu do izvedenih finančnih instrumentov, s 
katerimi se trguje na borzi, bodo razdrobile likvidnost trgovanja na organiziranih trgih.

Predlog spremembe 602
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 603
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 8 Uredbe [ ] 
(uredba o infrastrukturi evropskega trga) se 
centralna nasprotna stranka strinja, da bo 
opravila kliring finančnih instrumentov na 
nediskriminacijski in pregleden način, 
vključno kar zadeva zahteve glede 

1. Brez poseganja v člen 8 Uredbe [ ] 
(uredba o infrastrukturi evropskega trga) se 
centralna nasprotna stranka strinja, da bo 
opravila kliring prenosljivih vrednostnih 
papirjev in instrumentov denarnega trga
na nediskriminacijski in pregleden način, 
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zavarovanja s premoženjem in pristojbine, 
povezane z dostopom, ne glede na mesto 
trgovanja, kjer se posel opravi. Predvsem 
bi to moralo zagotoviti, da ima mesto 
trgovanja pravico do nedskriminatorne
obravnave v smislu obravnave pogodb, s 
katerimi se trguje na njegovih platformah, 
kar zadeva zahteve glede zavarovanja s 
premoženjem in netiranja gospodarsko 
enakovrednih pogodb ter navzkrižnega 
kritja s povezanimi pogodbami, ki jih 
obračuna ista centralna nasprotna 
stranka. Centralna nasprotna stranka lahko 
zahteva, da mesto trgovanja izpolnjuje 
razumne operativne in tehnične zahteve, ki 
jih določi centralna nasprotna stranka. Ta 
obveznost ne velja za posle z izvedenimi 
finančnimi instrumenti, za katere že veljajo 
obveznosti dostopa v skladu s členom 8 
Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega 
trga].

vključno kar zadeva zahteve glede 
zavarovanja s premoženjem in pristojbine, 
povezane z dostopom, ne glede na mesto 
trgovanja, kjer se posel opravi. Predvsem 
bi to moralo zagotoviti, da ima mesto 
trgovanja pravico do nediskriminatorne
obravnave. Centralna nasprotna stranka 
lahko zahteva, da mesto trgovanja 
izpolnjuje razumne operativne in tehnične 
zahteve, ki jih določi centralna nasprotna 
stranka. Ta obveznost ne velja za posle z 
izvedenimi finančnimi instrumenti, za 
katere že veljajo obveznosti dostopa v 
skladu s členom 8 Uredbe [uredba o 
infrastrukturi evropskega trga]. Dostop 
mesta trgovanja do centralne nasprotne 
stranke v skladu s tem členom se odobri 
le, če tak dostop ne bi zahteval 
interoperabilnosti, ogrožal nemotenega in 
pravilnega delovanja trgov ali škodljivo 
vplival na sistemsko tveganje.

Or. en

Predlog spremembe 604
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 8 Uredbe [ ] 
(uredba o infrastrukturi evropskega trga) se 
centralna nasprotna stranka strinja, da bo 
opravila kliring finančnih instrumentov na 
nediskriminacijski in pregleden način, 
vključno kar zadeva zahteve glede 
zavarovanja s premoženjem in pristojbine, 
povezane z dostopom, ne glede na mesto 
trgovanja, kjer se posel opravi. Predvsem 
bi to moralo zagotoviti, da ima mesto 
trgovanja pravico do nedskriminatorne
obravnave v smislu obravnave pogodb, s 
katerimi se trguje na njegovih platformah, 
kar zadeva zahteve glede zavarovanja s 

1. Brez poseganja v člen 8 Uredbe [ ] 
(uredba o infrastrukturi evropskega trga) se 
centralna nasprotna stranka strinja, da bo 
opravila kliring finančnih instrumentov na 
nediskriminacijski in pregleden način, 
vključno kar zadeva zahteve glede 
zavarovanja s premoženjem in pristojbine, 
povezane z dostopom, ne glede na mesto 
trgovanja, kjer se posel opravi, razen če bi 
tak dostop jasno ogrozil nemoteno in 
pravilno delovanja centralne nasprotne 
stranke ali delovanje finančnih trgov na 
način, ki povzroča sistemsko tveganje. 
Predvsem bi to moralo zagotoviti, da ima 
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premoženjem in netiranja gospodarsko 
enakovrednih pogodb ter navzkrižnega 
kritja s povezanimi pogodbami, ki jih 
obračuna ista centralna nasprotna stranka. 
Centralna nasprotna stranka lahko zahteva, 
da mesto trgovanja izpolnjuje razumne 
operativne in tehnične zahteve, ki jih 
določi centralna nasprotna stranka. Ta 
obveznost ne velja za posle z izvedenimi 
finančnimi instrumenti, za katere že veljajo 
obveznosti dostopa v skladu s členom 8 
Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega 
trga].

mesto trgovanja pravico do 
nediskriminatorne obravnave v smislu 
obravnave pogodb, s katerimi se trguje na 
njegovih platformah, kar zadeva zahteve 
glede zavarovanja s premoženjem in 
netiranja gospodarsko enakovrednih 
pogodb ter navzkrižnega kritja s 
povezanimi pogodbami, ki jih obračuna 
ista centralna nasprotna stranka. Centralna 
nasprotna stranka lahko zahteva, da mesto 
trgovanja izpolnjuje razumne operativne in 
tehnične zahteve, ki jih določi centralna 
nasprotna stranka, pod pogojem, da 
centralna nasprotna stranka ponuja 
ustrezne mednarodno priznane postopke 
in standarde komuniciranja. Ta obveznost 
ne velja za posle z izvedenimi finančnimi 
instrumenti, za katere že veljajo obveznosti 
dostopa v skladu s členom 8 Uredbe 
[uredba o infrastrukturi evropskega trga].

Or. en

Predlog spremembe 605
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 8 Uredbe [ ] 
(uredba o infrastrukturi evropskega trga) se 
centralna nasprotna stranka strinja, da bo 
opravila kliring finančnih instrumentov na 
nediskriminacijski in pregleden način, 
vključno kar zadeva zahteve glede 
zavarovanja s premoženjem in pristojbine, 
povezane z dostopom, ne glede na mesto 
trgovanja, kjer se posel opravi. Predvsem 
bi to moralo zagotoviti, da ima mesto 
trgovanja pravico do nedskriminatorne
obravnave v smislu obravnave pogodb, s 
katerimi se trguje na njegovih platformah, 
kar zadeva zahteve glede zavarovanja s 
premoženjem in netiranja gospodarsko 

1. Brez poseganja v člen 7 Uredbe (EU) št. 
.../... [uredba o infrastrukturi evropskega 
trga] se centralna nasprotna stranka strinja, 
da bo opravila kliring finančnih 
instrumentov na nediskriminacijski in 
pregleden način, vključno kar zadeva 
zahteve glede zavarovanja s premoženjem 
in pristojbine, povezane z dostopom, ne 
glede na mesto trgovanja, kjer se posel 
opravi. Predvsem bi to moralo zagotoviti, 
da ima mesto trgovanja pravico do 
nediskriminatorne obravnave v smislu 
obravnave pogodb, s katerimi se trguje na 
njegovih platformah, kar zadeva zahteve 
glede zavarovanja s premoženjem in 
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enakovrednih pogodb ter navzkrižnega 
kritja s povezanimi pogodbami, ki jih 
obračuna ista centralna nasprotna stranka. 
Centralna nasprotna stranka lahko zahteva, 
da mesto trgovanja izpolnjuje razumne 
operativne in tehnične zahteve, ki jih 
določi centralna nasprotna stranka. Ta 
obveznost ne velja za posle z izvedenimi 
finančnimi instrumenti, za katere že veljajo 
obveznosti dostopa v skladu s členom 8
Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega 
trga].

netiranja gospodarsko enakovrednih 
pogodb ter navzkrižnega kritja s 
povezanimi pogodbami, ki jih obračuna 
ista centralna nasprotna stranka. Centralna 
nasprotna stranka lahko zahteva, da mesto 
trgovanja izpolnjuje razumne operativne in 
tehnične zahteve, ki jih določi centralna 
nasprotna stranka. Ta obveznost ne velja za 
posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, 
za katere že veljajo obveznosti dostopa v 
skladu s členom 7 Uredbe (EU) št. .../... 
[uredba o infrastrukturi evropskega trga].

Or. en

Predlog spremembe 606
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 8 Uredbe [ ] 
(uredba o infrastrukturi evropskega trga) se 
centralna nasprotna stranka strinja, da bo 
opravila kliring finančnih instrumentov na 
nediskriminacijski in pregleden način, 
vključno kar zadeva zahteve glede 
zavarovanja s premoženjem in pristojbine, 
povezane z dostopom, ne glede na mesto 
trgovanja, kjer se posel opravi. Predvsem 
bi to moralo zagotoviti, da ima mesto 
trgovanja pravico do nedskriminatorne
obravnave v smislu obravnave pogodb, s 
katerimi se trguje na njegovih platformah, 
kar zadeva zahteve glede zavarovanja s 
premoženjem in netiranja gospodarsko 
enakovrednih pogodb ter navzkrižnega 
kritja s povezanimi pogodbami, ki jih 
obračuna ista centralna nasprotna stranka. 
Centralna nasprotna stranka lahko zahteva,
da mesto trgovanja izpolnjuje razumne 
operativne in tehnične zahteve, ki jih 
določi centralna nasprotna stranka. Ta 
obveznost ne velja za posle z izvedenimi 

1. Brez poseganja v člen 8 Uredbe [ ] 
(uredba o infrastrukturi evropskega trga) se 
centralna nasprotna stranka strinja, da bo 
opravila kliring finančnih instrumentov na 
nediskriminacijski in pregleden način, 
vključno kar zadeva zahteve glede 
zavarovanja s premoženjem in pristojbine, 
povezane z dostopom, ne glede na mesto 
trgovanja, kjer se posel opravi. Predvsem 
bi to moralo zagotoviti, da ima mesto 
trgovanja pravico do nediskriminatorne
obravnave v smislu obravnave pogodb, s 
katerimi se trguje na njegovih platformah, 
kar zadeva zahteve glede zavarovanja s 
premoženjem in netiranja gospodarsko 
enakovrednih pogodb ter navzkrižnega 
kritja s povezanimi pogodbami, ki jih 
obračuna ista centralna nasprotna stranka. 
Centralna nasprotna stranka lahko zahteva, 
da mesto trgovanja izpolnjuje razumne 
operativne in tehnične zahteve, ki jih 
določi centralna nasprotna stranka.
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finančnimi instrumenti, za katere že 
veljajo obveznosti dostopa v skladu s 
členom 8 Uredbe [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga].

Or. en

Obrazložitev

To je splošen ukrep, ki ga je treba na splošno dosledno uporabljati.

Predlog spremembe 607
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Centralna nasprotna stranka mestu 
trgovanja v treh mesecih pošlje pisni 
odgovor o odobritvi dostopa, če zadevni 
pristojni organ v skladu z odstavkom 4 
dostopa ne zavrne, ali zavrnitvi dostopa. 
Centralna nasprotna stranka lahko zahtevo 
po dostopu zavrne le, če so izpolnjeni 
pogoji iz odstavka 6. Če centralna 
nasprotna stranka dostop zavrne, mora v 
svojem odgovoru navesti vse razloge in 
pristojni organ pisno obvestiti o svoji 
odločitvi. Centralna nasprotna stranka 
omogoči dostop v treh mesecih od 
zagotovitve pozitivnega odgovora na 
zahtevo po dostopu.

3. Centralna nasprotna stranka mestu 
trgovanja v treh mesecih pošlje pisni 
odgovor o odobritvi dostopa, če zadevni 
pristojni organ v skladu z odstavkom 4 
dostopa ne zavrne, ali zavrnitvi dostopa. 
Centralna nasprotna stranka lahko zahtevo 
po dostopu zavrne le, če so izpolnjeni 
pogoji iz odstavka 6. Če centralna 
nasprotna stranka dostop zavrne, mora v 
svojem odgovoru navesti vse razloge in 
pristojni organ pisno obvestiti o svoji 
odločitvi. Centralna nasprotna stranka 
omogoči dostop v dvanajstih mesecih od 
zagotovitve pozitivnega odgovora na 
zahtevo po dostopu.

Povezane stroške, ki izhajajo iz odstavkov 
od 1 do 3, nosi mesto trgovanja, ki je 
zaprosilo za dostop, razen če se centralna 
nasprotna stranka in mesto trgovanja, ki 
je zaprosilo za dostop, ne dogovorita 
drugače.

Or. en
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Predlog spremembe 608
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Centralna nasprotna stranka mestu 
trgovanja v treh mesecih pošlje pisni 
odgovor o odobritvi dostopa, če zadevni 
pristojni organ v skladu z odstavkom 4 
dostopa ne zavrne, ali zavrnitvi dostopa. 
Centralna nasprotna stranka lahko zahtevo 
po dostopu zavrne le, če so izpolnjeni 
pogoji iz odstavka 6. Če centralna 
nasprotna stranka dostop zavrne, mora v 
svojem odgovoru navesti vse razloge in
pristojni organ pisno obvestiti o svoji 
odločitvi. Centralna nasprotna stranka 
omogoči dostop v treh mesecih od 
zagotovitve pozitivnega odgovora na 
zahtevo po dostopu.

3. Centralna nasprotna stranka mestu 
trgovanja v treh mesecih pošlje pisni 
odgovor o odobritvi dostopa, če zadevni 
pristojni organ v skladu z odstavkom 4 
dostopa ne zavrne, ali zavrnitvi dostopa. 
Centralna nasprotna stranka lahko zahtevo 
po dostopu zavrne le na podlagi celovite 
analize tveganja in če so izpolnjeni pogoji 
iz odstavka 6. Če centralna nasprotna 
stranka dostop zavrne, mora v svojem 
odgovoru navesti vse razloge in pristojni 
organ pisno obvestiti o svoji odločitvi. 
Centralna nasprotna stranka omogoči 
dostop v treh mesecih od zagotovitve 
pozitivnega odgovora na zahtevo po 
dostopu.

Or. en

Predlog spremembe 609
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če centralna nasprotna stranka 
zavrne dostop do mesta trgovanja v skladu 
z odstavkom 3, to sporoči pristojnemu 
organu, ki pregleda odločitev, da bi 
ugotovil, ali je skladna z odstavkoma 1 in 
3. Če pristojni organ sprejme odločitev, da 
centralna nasprotna stranka ni upoštevala 
odstavkov 1 in 3, obvesti centralno 
nasprotno stranko, mesto trgovanja in 
pristojni organ mesta trgovanja o svoji 
odločitvi in zahteva od centralne 
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nasprotne stranke, da omogoči dostop v 
treh mesecih.

Or. en

Predlog spremembe 610
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organ centralne nasprotne 
stranke lahko mestu trgovanja zavrne 
dostop do centralne nasprotne stranke le, 
če bi tak dostop ogrozil nemoteno ali 
pravilno delovanje finančnih trgov. Če 
pristojni organ zavrne dostop na tej 
podlagi, sprejme svojo odločitev v dveh 
mesecih po prejetju zahteve iz odstavka 2 
ter centralno nasprotno stranko in mesto 
trgovanja obvesti o vseh razlogih, vključno 
z dokazi, na katerih temelji njegova 
odločitev.

4. V zvezi s prenosljivimi vrednostnimi 
papirji in instrumenti denarnega trga 
lahko pristojni organ mesta trgovanja
zavrne dostop do mesta trgovanja le, če bi 
tak dostop ogrozil nemoteno in pravilno 
delovanje trgov. Dostop do mesta 
trgovanja za druge instrumente določi
pristojni organ mesta trgovanja na podlagi 
naslednjih meril:

(i) drobitev likvidnosti;
(ii) operativno tveganje in zapletenost;
(iii) število obstoječih centralnih 
nasprotnih strank, ki imajo dostop do 
mesta trgovanja;
(iv) možni učinek na nemoteno in 
pravilno delovanje trga.
Odločitev pristojnega organa mesta 
trgovanja se izda v 2 mesecih po prejetju 
zahtevka centralne nasprotne stranke in 
poročila ciljnega trga, ki mora biti 
predloženo v enem mesecu po oddaji 
zahtevka. Odločitev se sporoči mestu 
trgovanja, centralni nasprotni stranki in 
organu ESMA.

Or. en
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Obrazložitev

Preveliko število centralnih strank, ki imajo dostop do mesta trgovanja, bo povečalo 
operativno zapletenost sistema, drobitev likvidnosti pa lahko poveča splošno stopnjo 
tveganja; poleg tega velja, da več centralnih nasprotnih strank, kot se jih poveže z mestom 
trgovanja, manjša je možnost za dosego ekonomij obsega za stranke in institucije. Predlagani 
postopki bodo v pomoč pri izbiri najustreznejših povezav do posamezne trgovalne platforme.

Predlog spremembe 611
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Morebitne nesporazume med 
pristojnimi organi rešuje organ ESMA v 
skladu s členom 19 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje postopek za dostop s postopkom iz uredbe o infrastrukturi 
evropskega trga, na podlagi katerega je organ ESMA pristojen za zavezujoče posredovanje 
pri reševanju sporov med pristojnimi organi. To je zlasti pomembno glede na subjektivno 
naravo nekaterih meril.

Predlog spremembe 612
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če imata mesto trgovanja in centralna 
nasprotna stranka sedež v različnih 
državah članicah, se pristojni organ 
centralne nasprotne stranke pred 
sprejetjem odločitve o zavrnitvi dostopa do 
mesta trgovanja v skladu z odstavkoma 3a 
in 4 posvetuje s pristojnim organom mesta 
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trgovanja in v pisni obliki sporoči vse 
razloge za svojo odločitev. Kadar se 
pristojni organ mesta trgovanja ne strinja 
z odločitvijo pristojnega organa centralne 
nasprotne stranke v skladu z 
odstavkoma 3a ali 4, lahko kateri koli 
pristojni organ predloži zadevo organu 
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 613
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 614
Sławomir Witold Nitras

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. Komisija po posvetovanju z ESMA z 
delegiranimi akti v skladu s členom 41 
sprejme ukrepe, ki določajo:

Or. pl
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Predlog spremembe 615
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pogoje, v katerih lahko centralna 
nasprotna stranka zavrne dostop, vključno 
s pogoji na podlagi količine poslov, števila 
in vrste uporabnikov ali drugih 
dejavnikov, ki povzročajo nepotrebna 
tveganja;

(a) pogoje, v katerih lahko centralna 
nasprotna stranka zavrne dostop, le če bi 
tak dostop ogrozil nemoteno in pravilno 
delovanje trgov ali škodljivo vplival na 
sistemsko tveganje.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe usklajuje postopek za dostop s postopkom iz uredbe o infrastrukturi 
evropskega trga.

Predlog spremembe 616
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pogoje, v katerih lahko centralna 
nasprotna stranka zavrne dostop, vključno 
s pogoji na podlagi količine poslov, števila 
in vrste uporabnikov ali drugih dejavnikov, 
ki povzročajo nepotrebna tveganja;

(a) pogoje, v katerih lahko centralna 
nasprotna stranka zavrne dostop za 
prenosljive vrednostne papirje in 
instrumente denarnega trga, vključno s 
pogoji na podlagi količine poslov, števila 
in vrste uporabnikov ali drugih dejavnikov, 
ki povzročajo nepotrebna tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 617
Sharon Bowles
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Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pogoje, v katerih lahko centralna 
nasprotna stranka zavrne dostop, vključno 
s pogoji na podlagi količine poslov, števila 
in vrste uporabnikov ali drugih 
dejavnikov, ki povzročajo nepotrebna 
tveganja;

(a) pogoje, v katerih lahko centralna 
nasprotna stranka zavrne dostop, ki morajo 
biti pregledni, objektivni, sorazmerni in 
nediskriminacijski ter temeljiti na tem, ali 
bi dostop do centralne nasprotne stranke 
zagotovo in bistveno ogrozil nemoteno in 
pravilno delovanje centralne nasprotne 
stranke ali finančnih trgov, tako da bi 
nastalo sistemsko tveganje.

Or. en

Predlog spremembe 618
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pogoje, v katerih se dostop odobri, 
vključno z zaupnostjo zagotovljenih 
informacij o finančnih instrumentih v fazi 
razvoja, nediskriminatorno in pregledno 
podlago v zvezi s pristojbinami za kliring, 
zavarovanjem posojil ter operativnimi 
zahtevami v zvezi s kritjem.

(b) pogoje, v katerih se dostop odobri, 
vključno z zaupnostjo zagotovljenih 
informacij o prenosljivih vrednostnih 
papirjih in instrumentih denarnega trga v 
fazi razvoja, nediskriminatorno in 
pregledno podlago v zvezi s pristojbinami 
za kliring, zavarovanjem posojil ter 
operativnimi zahtevami v zvezi s kritjem.

Or. en

Predlog spremembe 619
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 6 – pododstavek 1 (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži zadevne osnutke 
regulativnih standardov Komisiji v [xx] 
mesecih od začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 620
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28a
Obveznost kliringa za lastniške 

vrednostne papirje in obveznice, s 
katerimi se trguje na organiziranih trgih 

ali v MTF ali OTF 
Upravljavec organiziranega trga, MTF ali 
OTF zagotovi, da se za vse posle z 
lastniškimi vrednostnimi papirji in 
obveznicami, ki se sklenejo na 
organiziranem trgu ali v MTF ali OTF, 
izvede kliring prek centralne nasprotne 
stranke, če se centralna nasprotna 
stranka strinja, da bo izvedla kliring tega 
finančnega instrumenta.

Or. en


