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Predlog spremembe 621
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Leonardo Domenici, Elisa Ferreira

Predlog uredbe
Člen 29

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 29 of MiFIR is neither necessary nor justified and it should be 
deleted.

Predlog spremembe 622
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Obrazložitev

During the various stages of the ongoing financial crisis, Europe’s market infrastructures 
have been a crucial stabilising factor, managing the financial consequences of the insolvency 
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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 623
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 29

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 624
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog uredbe
Člen 29
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Obrazložitev

V nasprotju z mnenjem Komisije bi odprt dostop predvsem povečal sistemsko tveganje v 
sektorju izvedenih finančnih instrumentov, ki kotirajo na borzi. Zakonodajni predlog povezuje 
sistemsko pomembno tržno infrastrukturo in spodbuja njeno razdrobljenost, ki lahko 
negativno vpliva na nadzor in obvladovanje tveganj. Določbe o dostopu za izvedene finančne 
instrumente, ki kotirajo na borzi, bodo te trge razdrobile in ogrozile odpornost mehanizma za 
oblikovanje cen.

Predlog spremembe 625
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 626
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 8a Uredbe [ ] 
(uredba o infrastrukturi evropskega trga) 
mesto trgovanja zagotovi podatke o
trgovanju na nediskriminacijski in 
pregleden način, vključno v zvezi s 
pristojbinami glede dostopa, in sicer na 
zahtevo katere koli centralne nasprotne 
stranke, ki ima dovoljenje ali je priznana v 

1. Brez poseganja v člen 8a Uredbe [ ] 
(uredba o infrastrukturi evropskega trga) 
mesto trgovanja zagotovi podatke po
trgovanju na nediskriminacijski in 
pregleden način, vključno v zvezi s 
pristojbinami glede dostopa, in sicer na 
zahtevo katere koli centralne nasprotne 
stranke, ki ima dovoljenje ali je priznana v 
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skladu z Uredbo [ ] (nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov) ter želi opraviti 
kliring finančnih poslov, opravljenih na 
zadevnem mestu trgovanja. Ta obveznost 
ne velja za posle z izvedenimi finančnimi 
instrumenti, za katere že veljajo obveznosti 
dostopa v skladu s členom 8a Uredbe 
[uredba o infrastrukturi evropskega trga].

skladu z Uredbo [ ] (nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov) ter želi opraviti 
kliring finančnih poslov, le, če je ogroženo 
nemoteno in pravilno delovanje finančnih 
trgov. Ta obveznost ne velja za posle z 
izvedenimi finančnimi instrumenti, za 
katere že veljajo obveznosti dostopa v 
skladu s členom 8a Uredbe [uredba o 
infrastrukturi evropskega trga].

Or. en

Predlog spremembe 627
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 8a Uredbe [ ] 
(uredba o infrastrukturi evropskega trga) 
mesto trgovanja zagotovi podatke o 
trgovanju na nediskriminacijski in 
pregleden način, vključno v zvezi s 
pristojbinami glede dostopa, in sicer na 
zahtevo katere koli centralne nasprotne 
stranke, ki ima dovoljenje ali je priznana v 
skladu z Uredbo [ ] (nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov) ter želi opraviti 
kliring finančnih poslov, opravljenih na 
zadevnem mestu trgovanja. Ta obveznost 
ne velja za posle z izvedenimi finančnimi 
instrumenti, za katere že veljajo obveznosti 
dostopa v skladu s členom 8a Uredbe 
[uredba o infrastrukturi evropskega trga].

1. Brez poseganja v člen 8a Uredbe [ ] 
(uredba o infrastrukturi evropskega trga) 
mesto trgovanja zagotovi podatke o 
trgovanju na nediskriminacijski, objektiven
in pregleden način, vključno v zvezi s 
pristojbinami glede dostopa, in sicer na 
zahtevo katere koli centralne nasprotne 
stranke, ki ima dovoljenje ali je priznana v 
skladu z Uredbo [ ] (nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov) ter želi opraviti 
kliring finančnih poslov, opravljenih na 
zadevnem mestu trgovanja, razen če bi tak 
dostop nedvoumno in znatno ogrozil 
nemoteno in pravilno delovanje mesta 
trgovanja ali delovanje finančnih trgov 
tako, da bi povzročil sistemsko tveganje. 
Ta obveznost ne velja za posle z 
izvedenimi finančnimi instrumenti, za 
katere že veljajo obveznosti dostopa v 
skladu s členom 8a Uredbe [uredba o 
infrastrukturi evropskega trga].

Or. en
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Predlog spremembe 628
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v člen 8a Uredbe [ ]
(uredba o infrastrukturi evropskega trga)
mesto trgovanja zagotovi podatke o 
trgovanju na nediskriminacijski in 
pregleden način, vključno v zvezi s 
pristojbinami glede dostopa, in sicer na 
zahtevo katere koli centralne nasprotne 
stranke, ki ima dovoljenje ali je priznana v 
skladu z Uredbo [ ] (nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov) ter želi opraviti 
kliring finančnih poslov, opravljenih na 
zadevnem mestu trgovanja. Ta obveznost 
ne velja za posle z izvedenimi finančnimi 
instrumenti, za katere že veljajo obveznosti 
dostopa v skladu s členom 8a Uredbe 
[uredba o infrastrukturi evropskega trga].

1. Brez poseganja v člen 8 Uredbe (EU) 
št. .../... [uredba o infrastrukturi evropskega 
trga] mesto trgovanja zagotovi podatke o 
trgovanju na nediskriminacijski in 
pregleden način, vključno v zvezi s 
pristojbinami glede dostopa, in sicer na 
zahtevo katere koli centralne nasprotne 
stranke, ki ima dovoljenje ali je priznana v 
skladu z Uredbo [ ] (nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov) ter želi opraviti 
kliring finančnih poslov, opravljenih na 
zadevnem mestu trgovanja. Ta obveznost 
ne velja za posle z izvedenimi finančnimi 
instrumenti, za katere že veljajo obveznosti 
dostopa v skladu s členom 8 Uredbe (EU) 
št. .../... [uredba o infrastrukturi evropskega 
trga].

Or. en

Predlog spremembe 629
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Centralna nasprotna stranka, ki že 
ima prevladujoči tržni delež v klirinških 
poslih bodisi v Evropi bodisi v tretji 
državi, za okrepitev svojega položaja ne 
more uveljavljati pravice dostopa do mest 
trgovanja, opredeljene v členu 29(1).

Or. en



PE489.478v01-00 8/118 AM\901887SL.doc

SL

Obrazložitev

Pravice do dostopa lahko izkoriščajo prevladujoči akterji za krepitev svojega položaja, s tem 
pa tudi za izločanje konkurence. Določba proti temu negativnemu vplivu je potrebna zlasti za 
izvedene finančne instrumente zaradi velike moči pritegovanja in učinkov ujetosti, ki jih lahko 
uveljavljene klirinške hiše uporabljajo za produkte, s katerimi se trguje na novoustanovljenih 
ali manjših mestih trgovanja. Brez nje pri kliringu izvedenih finančnih instrumentov 
konkurenca ni mogoča.

Predlog spremembe 630
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Dostop do podatkov o trgovanju, 
opredeljen v členu 29(1), se za izvedene 
finančne instrumente, ki niso izvedeni 
finančni instrumenti OTC, ki jih ureja 
Uredba [ ] (uredba o infrastrukturi 
evropskega trga), zahteva le od mest 
trgovanja, ki predstavljajo več kot 10 % 
skupnega evropskega trgovanja z 
izvedenimi finančnimi instrumenti.

Or. en

Obrazložitev

Kar zadeva izvedene finančne instrumente na organiziranih mestih, je pomembno, da lahko 
udeleženci na trgu izbirajo med klirinškimi hišami in mesti trgovanja. Za zagotovitev dejanske 
konkurence in inovacij pa bi se morale določbe o dostopu uporabljati samo za tiste, ki so že 
vzpostavili trdno dejavnost trgovanja. Podatki o trgovanju se ne bi smeli zahtevati zlasti od 
novih udeležencev, dokler ti ne bi dosegli določene velikosti trga.

Predlog spremembe 631
Anne E. Jensen

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

1a. Za izvedene finančne instrumente, ki 
niso izvedeni finančni instrumenti OTC, 
se dostop do podatkov o trgovanju, 
opredeljen v členu 29(1), uporablja samo 
za mesta trgovanja, ki zagotavljajo več kot 
10 % skupnega evropskega trgovanja z 
izvedenimi finančnimi instrumenti.

Or. en

Predlog spremembe 632
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Mesto trgovanja centralni nasprotni 
stranki v treh mesecih pošlje pisni odgovor 
o odobritvi dostopa, če zadevni pristojni 
organa v skladu z odstavkom 4 ni zavrnil 
dostopa, ali o zavrnitvi dostopa. Mesto 
trgovanja lahko dostop zavrne le, če so 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 6. Kadar se 
dostop zavrne, mesto trgovanja v svojem 
odgovoru mestu trgovanja navede vse 
razloge in pristojni organ pisno obvesti o 
svoji odločitvi. Mesto trgovanja omogoči 
dostop v treh mesecih od zagotovitve 
pozitivnega odgovora na zahtevo po 
dostopu.

3. Mesto trgovanja centralni nasprotni 
stranki v treh mesecih pošlje pisni odgovor 
o odobritvi dostopa, če zadevni pristojni 
organa v skladu z odstavkom 4 ni zavrnil 
dostopa, ali o zavrnitvi dostopa. Mesto 
trgovanja lahko dostop zavrne le na 
podlagi celovite analize tveganja in če so 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 6. Kadar se 
dostop zavrne, mesto trgovanja v svojem 
odgovoru mestu trgovanja navede vse 
razloge in pristojni organ pisno obvesti o 
svoji odločitvi. Mesto trgovanja omogoči 
dostop v treh mesecih od zagotovitve 
pozitivnega odgovora na zahtevo po 
dostopu.

Or. en

Predlog spremembe 633
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Mesto trgovanja centralni nasprotni 
stranki v treh mesecih pošlje pisni odgovor 
o odobritvi dostopa, če zadevni pristojni 
organa v skladu z odstavkom 4 ni zavrnil 
dostopa, ali o zavrnitvi dostopa. Mesto 
trgovanja lahko dostop zavrne le, če so 
izpolnjeni pogoji iz odstavka 6. Kadar se 
dostop zavrne, mesto trgovanja v svojem 
odgovoru mestu trgovanja navede vse 
razloge in pristojni organ pisno obvesti o 
svoji odločitvi. Mesto trgovanja omogoči 
dostop v treh mesecih od zagotovitve 
pozitivnega odgovora na zahtevo po 
dostopu.

3. Mesto trgovanja centralni nasprotni 
stranki v treh mesecih pošlje pisni odgovor 
o odobritvi dostopa, če zadevni pristojni 
organa v skladu z odstavkom 4 ni zavrnil 
dostopa, ali o zavrnitvi dostopa. Mesto 
trgovanja lahko dostop zavrne le, če so 
izpolnjeni pogoji iz odstavkov 4 in 6. 
Kadar se dostop zavrne, mesto trgovanja v 
svojem odgovoru mestu trgovanja navede 
vse razloge in pristojni organ pisno obvesti 
o svoji odločitvi. Mesto trgovanja omogoči 
dostop v treh mesecih od zagotovitve 
pozitivnega odgovora na zahtevo po 
dostopu.

Or. en

Predlog spremembe 634
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če mesto trgovanja v skladu z 
odstavkom 3 centralni nasprotni stranki 
zavrne dostop, o tem obvesti svoj pristojni 
organ, ki preuči, ali je odločitev skladna z 
odstavkoma 1 in 3. Če pristojni organ 
odloči, da mesto trgovanja ni ravnalo v 
skladu z njima, o svoji odločitvi obvesti 
mesto trgovanja, centralno nasprotno 
stranko in njen pristojni organ ter odredi, 
da mora mesto trgovanja v treh mesecih 
omogočiti dostop.

Or. en

Predlog spremembe 635
Olle Schmidt
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v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Pristojni organ mesta trgovanja lahko 
centralni nasprotni stranki zavrne dostop 
do mesta trgovanja le, če bi tak dostop 
ogrozil nemoteno ali pravilno delovanje 
trgov. Če pristojni organ zavrne dostop na 
tej podlagi, sprejme svojo odločitev v dveh 
mesecih po prejetju zahteve iz odstavka 2 
ter mesto trgovanja in centralno nasprotno 
stranko obvesti o vseh razlogih, vključno z 
dokazi, na katerih temelji njegova 
odločitev. Centralni nasprotni stranki se 
za izvedene finančne instrumente OTC 
odobri dostop do mesta trgovanja v skladu 
z določbami Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga).

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da se izvedeni finančni instrumenti OTC zaradi svojih posebnih značilnosti 
obravnavajo posebej v skladu z uredbo o infrastrukturi evropskega trga. Drugi finančni 
produkti, zlasti izvedeni finančni instrumenti, uvrščeni na organizirane trge, bi morali biti 
vključeni v področje uporabe določb o pravicah do dostopa iz uredbe o trgih finančnih 
instrumentov.

Predlog spremembe 636
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organ mesta trgovanja lahko 
centralni nasprotni stranki zavrne dostop 
do mesta trgovanja le, če bi tak dostop 
ogrozil nemoteno ali pravilno delovanje 
trgov. Če pristojni organ zavrne dostop na 

4. Pristojni organ mesta trgovanja lahko 
centralni nasprotni stranki zavrne dostop 
do mesta trgovanja le, če bi tak dostop 
nedvoumno in znatno ogrozil nemoteno in
pravilno delovanje mesta trgovanja ali 
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tej podlagi, sprejme svojo odločitev v dveh 
mesecih po prejetju zahteve iz odstavka 2 
ter mesto trgovanja in centralno nasprotno 
stranko obvesti o vseh razlogih, vključno z 
dokazi, na katerih temelji njegova 
odločitev.

delovanje finančnih trgov, tako da bi 
povzročil sistemsko tveganje, ali če 
obstajajo pogoji, ki jih v skladu s 
spodnjim odstavkom 6 določi Komisija. 
Takšna odločitev mora temeljiti na celoviti 
analizi tveganja, pri čemer je treba 
upoštevati, da v uredbi o trgih finančnih 
instrumentov ni nobene določbe, ki bi 
strankam preprečevala sprejetje 
dvostranskih dogovorov o 
interoperabilnosti bodisi za lastniške, 
izvedene finančne ali druge instrumente.
Če pristojni organ zavrne dostop, sprejme 
svojo odločitev v dveh mesecih po prejetju 
zahteve iz odstavka 2 ter mesto trgovanja 
in centralno nasprotno stranko obvesti o 
vseh razlogih, vključno z dokazi, na katerih 
temelji njegova odločitev.

Or. en

Predlog spremembe 637
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Pristojni organ mesta trgovanja lahko 
centralni nasprotni stranki zavrne dostop 
do mesta trgovanja le, če bi tak dostop 
ogrozil nemoteno ali pravilno delovanje 
trgov ali bi še okrepil položaj centralne 
nasprotne stranke, ki že ima visok tržni 
delež v evropskih klirinških poslih. 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. Pravice dostopa centralne 
nasprotne stranke do mesta trgovanja so 
za izvedene finančne instrumente OTC 
določene v skladu z določbami Uredbe [ ] 
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(uredba o infrastrukturi evropskega trga).

Or. en

Obrazložitev

Kar zadeva finančne instrumente, zlasti izvedene, s katerimi se trguje na organiziranih 
mestih, je pomembno, da lahko udeleženci na trgu izbirajo med klirinškimi hišami in mesti 
trgovanja. Da bi zagotovili dejansko konkurenco in inovacije, pa se določbe o dostopu ne bi 
smele uporabljati za okrepitev visokega tržnega deleža in prevladujočih akterjev.

Predlog spremembe 638
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Pristojni organ mesta trgovanja lahko 
centralni nasprotni stranki za finančne 
instrumente, ki niso izvedeni, zavrne 
dostop do mesta trgovanja le, če bi tak 
dostop ogrozil nemoteno ali pravilno 
delovanje trgov. Centralni nasprotni 
stranki se za izvedene finančne 
instrumente dostop do mesta trgovanja 
odobri le, če tak dostop ne zahteva 
interoperabilnosti ali ne ogroža 
nemotenega in pravilnega delovanja 
trgov, zlasti zaradi drobitve likvidnosti, in 
če je mesto trgovanja pripravilo ustrezne 
mehanizme za preprečevanje takšne 
drobitve.
Če pristojni organ zavrne dostop na tej 
podlagi, sprejme svojo odločitev v dveh 
mesecih po prejetju zahteve iz odstavka 2
ter mesto trgovanja in centralno 
nasprotno stranko obvesti o vseh razlogih, 
vključno z dokazi, na katerih temelji 
njegova odločitev.

Or. en
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Predlog spremembe 639
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Pristojni organ mesta trgovanja lahko 
centralni nasprotni stranki za finančne 
instrumente, ki niso izvedeni finančni 
instrumenti OTC, zavrne dostop do mesta 
trgovanja le, če bi tak dostop ogrozil 
nemoteno ali pravilno delovanje trgov. Če 
pristojni organ zavrne dostop na tej 
podlagi, sprejme svojo odločitev v dveh 
mesecih po prejetju zahteve iz odstavka 2 
ter mesto trgovanja in centralno nasprotno 
stranko obvesti o vseh razlogih, vključno z 
dokazi, na katerih temelji njegova 
odločitev. Centralni nasprotni stranki se 
za izvedene finančne instrumente OTC 
odobri dostop do mesta trgovanja v skladu 
z določbami Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga).

Or. en

Predlog spremembe 640
Astrid Lulling

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Pristojni organ mesta trgovanja lahko za 
prenosljive vrednostne papirje in 
instrumente denarnega trga zavrne dostop 
do mesta trgovanja le, če bi tak dostop 
ogrozil nemoteno in pravilno delovanje 
trgov. Za druge instrumente pa ga 
opredeli na podlagi naslednjih meril:
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odločitev.

i) drobitev likvidnosti,
ii) operativno tveganje in kompleksnost,
iii) število centralnih nasprotnih strank, ki 
imajo dostop do mesta trgovanja,
iv) morebitno vplivanje na nemoteno in 
pravilno delovanje trga.
Pristojni organ mesta trgovanja sprejme 
odločitev v dveh mesecih po prejemu 
zahteve centralne nasprotne stranke in 
poročila ciljnega trga, ki se predloži v 
mesecu dni po zahtevi. Odločitev se 
sporoči mestu trgovanja, centralni 
nasprotni stranki in organu ESMA.

Or. en

Obrazložitev

Če bo imelo preveč centralnih nasprotnih strank dostop do mesta trgovanja, se bo povečala 
sistemska operativna kompleksnost, zaradi drobitve likvidnosti pa se lahko poveča tudi 
splošna raven tveganja. S povečevanjem števila centralnih nasprotnih strank, ki bodo 
priključene na mesto trgovanja, bodo poleg tega stranke in ustanove dosegale manjšo 
ekonomijo obsega. Na podlagi predlaganih postopkov bo mogoče izbrati najustreznejše 
povezave na posamezne trgovalne platforme.

Predlog spremembe 641
Anne E. Jensen

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Pristojni organ mesta trgovanja lahko 
centralni nasprotni stranki zavrne dostop 
do mesta trgovanja le, če bi tak dostop 
ogrozil nemoteno ali pravilno delovanje 
trgov. Če pristojni organ zavrne dostop na 
tej podlagi, sprejme svojo odločitev v dveh 
mesecih po prejetju zahteve iz odstavka 2 
ter mesto trgovanja in centralno nasprotno 
stranko obvesti o vseh razlogih, vključno z 
dokazi, na katerih temelji njegova 
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odločitev. odločitev. Centralni nasprotni stranki se 
za izvedene finančne instrumente, ki niso 
izvedeni finančni instrumenti OTC, 
odobri dostop do mesta trgovanja le, če so 
zadevni pristojni organi prepričani, da 
dogovori o interoperabilnosti ne morejo 
ogroziti trdnosti in zanesljivosti klirinških 
postopkov. Centralni nasprotni stranki se 
za izvedene finančne instrumente OTC 
odobri dostop do mesta trgovanja v skladu 
z določbami Uredbe [ ] (uredba o 
infrastrukturi evropskega trga).

Or. en

Predlog spremembe 642
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. V primeru nesoglasja med pristojnimi 
organi organ ESMA razreši spore med 
njimi v skladu s členom 19 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev postopka za pridobitev dostopa s postopkom iz uredbe o infrastrukturi evropskega 
trga, ki daje organu ESMA pristojnost za zavezujoče posredovanje pri reševanju sporov med 
pristojnimi organi. Glede na subjektivnost nekaterih meril je to zelo pomembno.

Predlog spremembe 643
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če imata centralna nasprotna stranka 
in mesto trgovanja sedež v različnih 
državah članicah, se pristojni organ mesta 
trgovanja pred sprejetjem odločitve o 
zavrnitvi dostopa centralni nasprotni 
stranki v skladu z odstavkoma 3a in 4 
posvetuje z njenim pristojnim organom in 
ga pisno obvesti o vseh razlogih za takšno 
odločitev. Če se pristojni organ centralne 
nasprotne stranke v skladu z 
odstavkoma 3a ali 4 ne strinja z 
odločitvijo pristojnega organa mesta 
trgovanja, lahko zadevni pristojni organ 
predloži zadevo organu ESMA, ki lahko 
ukrepa v skladu s pooblastili, podeljenimi 
na podlagi člena 19 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 644
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Centralna nasprotna stranka s sedežem v 
tretji državi lahko zahteva dostop do mesta 
trgovanja v Uniji, če je zadevna centralna 
nasprotna stranka priznana v skladu s 
členom 23 Uredbe [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga] in če zakonodajni okvir 
zadevne tretje države centralnim 
nasprotnim strankam, ki imajo dovoljenje v 
skladu z Uredbo [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga], zagotavlja učinkovito 
enakovredno pravico do dostopa za mesta 
trgovanja s sedežem v zadevni tretji državi.

5. Centralna nasprotna stranka s sedežem v 
tretji državi lahko zahteva dostop do mesta 
trgovanja v Uniji, če je zadevna centralna 
nasprotna stranka priznana v skladu s 
členom 25 Uredbe (EU) št. .../... [uredba o 
infrastrukturi evropskega trga] in če 
zakonodajni okvir zadevne tretje države 
centralnim nasprotnim strankam, ki imajo 
dovoljenje v skladu z Uredbo [uredba o 
infrastrukturi evropskega trga], zagotavlja 
učinkovito enakovredno pravico do 
dostopa za mesta trgovanja s sedežem v 
zadevni tretji državi.

Or. en
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Predlog spremembe 645
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 29 – 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 z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 za instrumente, ki niso izvedeni 
finančni instrumenti OTC, sprejme 
ukrepe, ki določajo:

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da se izvedeni finančni instrumenti zaradi svojih posebnih značilnosti 
obravnavajo posebej v skladu z uredbo o infrastrukturi evropskega trga. Drugi finančni 
produkti, zlasti izvedeni finančni instrumenti, uvrščeni na organizirane trge, bi morali biti 
vključeni v področje uporabe določb o pravicah do dostopa iz uredbe o trgih finančnih 
instrumentov. Pojasniti je treba pojem prevladujočega položaja, ki ga je treba odpraviti, da bi 
to v Evropi izvajali hitreje in dosledneje.

Predlog spremembe 646
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 29 – 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. Organ ESMA pripravi osnutke 
izvedbenih tehničnih standardov, ki 
določajo:

Or. en

Predlog spremembe 647
Kay Swinburne
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Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pogoje, v katerih lahko mesto trgovanja 
zavrne dostop, vključno s pogoji na 
podlagi količine poslov, števila 
uporabnikov ali drugih dejavnikov, ki 
povzročajo nepotrebna tveganja;

(a) pogoje, v katerih lahko mesto trgovanja 
zavrne dostop, če tak dostop ogroža 
nemoteno in pravilno delovanje trgov ali 
negativno vpliva na sistemsko tveganje;

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev postopka za pridobitev dostopa s postopkom iz uredbe o infrastrukturi evropskega 
trga, ki daje organu ESMA pristojnost za zavezujoče posredovanje pri reševanju sporov med 
pristojnimi organi. Glede na subjektivnost nekaterih meril je to zelo pomembno.

Predlog spremembe 648
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pogoje, v katerih lahko mesto trgovanja 
zavrne dostop, vključno s pogoji na 
podlagi količine poslov, števila 
uporabnikov ali drugih dejavnikov, ki 
povzročajo nepotrebna tveganja;

(a) pogoje, v katerih lahko mesto trgovanja 
zavrne dostop, ki morajo biti pregledni, 
objektivni, sorazmerni in 
nediskriminatorni ter vključevati pogoje
na podlagi količine poslov, števila 
uporabnikov ali drugih dejavnikov, ki 
povzročajo nepotrebna tveganja, tudi tistih, 
ki so povezani z nemotenim in pravilnim 
delovanjem trgov;

Or. en

Predlog spremembe 649
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 6 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pogoje, v katerih lahko mesto trgovanja 
zavrne dostop, vključno s pogoji na 
podlagi količine poslov, števila 
uporabnikov ali drugih dejavnikov, ki 
povzročajo nepotrebna tveganja;

(a) pogoje, v katerih lahko mesto trgovanja 
zavrne dostop, ki vključujejo pogoje na 
podlagi količine poslov, števila 
uporabnikov ali drugih dejavnikov, ki 
povzročajo nepotrebna tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 650
Anne E. Jensen

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 6 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pogoje, v katerih lahko mesto trgovanja 
zavrne dostop, vključno s pogoji na podlagi 
količine poslov, števila uporabnikov ali 
drugih dejavnikov, ki povzročajo 
nepotrebna tveganja;

(a) pogoje, v katerih lahko mesto trgovanja 
za instrumente, ki niso izvedeni finančni 
instrumenti OTC, zavrne dostop, vključno 
s pogoji na podlagi količine poslov, števila 
uporabnikov ali drugih dejavnikov, ki 
povzročajo nepotrebna tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 651
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 29 – 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 ter nediskriminatorno in pregledno 
podlago v zvezi s pristojbinami glede 
dostopa.

(b) pogoje, v katerih se dostop odobri, 
vključno z zahtevami potrošnikov, 
varnostnimi merili, ustreznimi mehanizmi 
za upravljanje drobitve likvidnosti, 
dogovori o interoperabilnosti, če so 
potrebni, zaupnostjo zagotovljenih 
informacij o finančnih instrumentih v fazi 
razvoja ter nediskriminatorno in pregledno 
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podlago v zvezi s pristojbinami glede 
dostopa.

Or. en

Obrazložitev

Če so potrebni dogovori o interoperabilnosti ali če obstaja drobitev likvidnosti in so 
vzpostavljeni ustrezni mehanizmi, bi to moralo biti navedeno v pogojih za dostop.

Predlog spremembe 652
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 6 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) kaj je prevladujoči tržni delež v 
klirinških poslih, bodisi v Evropi bodisi v 
tretji državi, za namene člena 29.1.a 
(novo).

Or. en

Obrazložitev

Obrazložitev: Pojasniti je treba, da se izvedeni finančni instrumenti zaradi svojih posebnih 
značilnosti obravnavajo posebej v skladu z uredbo o infrastrukturi evropskega trga. Drugi 
finančni produkti, zlasti izvedeni finančni instrumenti, uvrščeni na organizirane trge, bi 
morali biti vključeni v področje uporabe določb o pravicah do dostopa iz uredbe o trgih 
finančnih instrumentov. Pojasniti je treba pojem prevladujočega položaja, ki ga je treba 
odpraviti, da bi to v Evropi izvajali hitreje in dosledneje.

Predlog spremembe 653
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 29 –  odstavek 6 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 654
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 6 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) kaj ogroža nemoteno in pravilno 
delovanje trgov, zaradi česar so pristojni 
organi upravičeni, da v skladu s 
členom 29(4) zavrnejo dostop.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, kaj lahko ogroža nemoteno ali pravilno delovanje trgov in kaj je velik tržni 
delež v evropskih klirinških poslih.

Predlog spremembe 655
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 6 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) kaj je velik tržni delež v evropskih 
klirinških poslih za namene člena 29(4).

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, kaj lahko ogroža nemoteno ali pravilno delovanje trgov in kaj je velik tržni 
delež v evropskih klirinških poslih.
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Predlog spremembe 656
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Organ ESMA pripravi osnutke 
regulativnih tehničnih standardov, da se 
opredeli pojem drobitve likvidnosti za 
izvedene finančne instrumente, za katere 
še ne veljajo obveznosti dostopa v skladu s 
členom 8 Uredbe (EU) št. .../... [uredba o 
infrastrukturi evropskega trga]. Ti osnutki 
regulativnih tehničnih standardov, kjer je 
mogoče, upoštevajo regulativne tehnične 
standardne, ki jih je sprejela Komisija v 
skladu s členom 8(5) Uredbe (EU) št. 
…/... [uredba o infrastrukturi evropskega 
trga]. Organ ESMA te osnutke 
regulativnih tehničnih standardov 
predloži 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 657
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Elisa Ferreira

Predlog uredbe
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 658
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Obrazložitev

Sodna praksa v EU priznava in vzpostavlja pošten okvir za uveljavljanje pravic intelektualne 
lastnine organov, ki so razvili merila uspešnosti, in izdajo licenc za te pravice. Določbe niso v 
skladu s to sodno prakso ter bodo močno zavirale prihodnje inovacije in naložbe, zato jih je 
treba črtati. Primerno bi bilo, da bi o tem posebnem vprašanju vsaj začeli razpravo.

Predlog spremembe 659
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. de

Obrazložitev

Das Wettbewerbsrecht kennt die wettbewerbsfördernde und wohlfahrtsteigernde Wirkung des 
Schutzes geistiger Eigentumsrechte. Indizes enthalten eine Reihe von Rechten an geistigem 
Eigentum. Es gibt einen starken Wettbewerb zwischen den Indexanbietern (Russell, Dow 
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Jones, S&P, FTSE, STOXX, etc.). Weiterhin haben die Betreiber von Terminbörsen und CCPs 
Zugang zu verschiedenen Index-Lizenzen und konkurrieren effektiv. Der Erfolg eines 
Indexprodukts erfordert erhebliche Investitionen sowohl durch den Indexanbieter als auch 
den Handelsplatz bzw. CCP.Der Anreiz für Innovation muss erhalten bleiben, ansonsten gibt 
es keine Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Produkte.Es gibt keine 
vergleichbaren Regulierungsbemühungen außerhalb der EU. Die Änderungen durch Art. 30 
MiFIR führen daher zu einem Wettbewerbsnachteil für EU-Handelsplätze und CCPs 
gegenüber außerhalb der EU ansässigen Wettbewerbern.

Predlog spremembe 660
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[...] črtano

Or. en

Predlog spremembe 661
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se vrednost katerega koli finančnega 
instrumenta izračuna glede na merilo
uspešnosti, oseba z lastninsko pravico do 
zadevnega merila uspešnosti zagotovi, da 
imajo centralne nasprotne stranke in mesta 
trgovanja za namene trgovanja in kliringa 
omogočen nediskriminacijski dostop do:

Če se vrednost katerega koli finančnega 
instrumenta izračuna glede na indeks 
merila uspešnosti, oseba z lastninsko 
pravico do zadevnega indeksa zagotovi, da 
imajo centralne nasprotne stranke in mesta 
trgovanja za namene trgovanja in kliringa 
omogočen nediskriminacijski dostop do:

Or. en

Predlog spremembe 662
Pascal Canfin
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se vrednost katerega koli finančnega 
instrumenta izračuna glede na merilo 
uspešnosti, oseba z lastninsko pravico do 
zadevnega merila uspešnosti zagotovi, da 
imajo centralne nasprotne stranke in mesta 
trgovanja za namene trgovanja in kliringa
omogočen nediskriminacijski dostop do:

Če se vrednost katerega koli finančnega 
instrumenta izračuna glede na merilo 
uspešnosti, oseba z lastninsko pravico do 
zadevnega merila uspešnosti zagotovi, da 
imajo centralne nasprotne stranke in mesta 
trgovanja za namene zagotavljanja storitev 
strankam, povezanih z delovanjem mesta 
trgovanja ali kliringom, omogočen 
nediskriminacijski dostop do:

Or. en

Obrazložitev

Številna mesta trgovanja upravljajo investicijska podjetja, ki lahko ali želijo trgovati z 
instrumenti, pri katerih so merila uspešnosti primerna za namene, ki ne zadevajo delovanja 
mesta trgovanja. Pravično bi bilo, da bi obveznosti za imetnike pravic do meril uspešnosti (ki 
pogosto niso klirinške hiše ali upravljavci mest trgovanja) omejili na zagotavljanje informacij 
in izdajo dovoljenj samo za ustrezno uporabo v skladu z uredbo o trgih finančnih 
instrumentov.

Predlog spremembe 663
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se vrednost katerega koli finančnega 
instrumenta izračuna glede na merilo
uspešnosti, oseba z lastninsko pravico do 
zadevnega merila uspešnosti zagotovi, da 
imajo centralne nasprotne stranke in mesta 
trgovanja za namene trgovanja in kliringa 
omogočen nediskriminacijski dostop do:

Če se vrednost katerega koli produkta ali 
finančnega instrumenta izračuna glede na 
indeks merila uspešnosti, oseba z 
lastninsko pravico do zadevnega indeksa
zagotovi, da imajo centralne nasprotne 
stranke in mesta trgovanja za namene 
trgovanja in kliringa omogočen 
nediskriminacijski dostop do:

Or. en
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Obrazložitev

S tem je dosežena večja jasnost.

Predlog spremembe 664
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ustreznih podatkov o ceni in drugih 
prenosov podatkov ter informacij o sestavi, 
metodologiji in oblikovanju cen zadevnega 
merila uspešnosti ter

(a) ustreznih podatkov o ceni in drugih 
prenosov podatkov ter – če je to potrebno 
in ne krši obveznosti do tretjih strani glede 
zaupnosti – informacij o sestavi, 
metodologiji in oblikovanju cen zadevnega 
merila uspešnosti ter

Or. en

Obrazložitev

Nekatere informacije so pridobljene iz zaupnih virov, zato ne bi bilo primerno, da bi dovolili 
njihovo razširjanje.

Predlog spremembe 665
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dovoljenj. (b) ustreznih, neizključnih dovoljenj za 
uporabo indeksa meril uspešnosti za 
trgovanje z ustreznimi produkti ali 
finančnimi instrumenti in/ali njihov 
kliring.

Or. en
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Obrazložitev

V predlogu je natančnejša opredelitev indeksa meril uspešnosti, besedilo Komisije pa je 
izboljšano z navedbo pogojev, ki bi jih bilo treba uporabljati pri izdaji vseh dovoljenj za 
uporabo indeksa meril uspešnosti.

Predlog spremembe 666
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dovoljenj. (b) dovoljenj za uporabo informacij iz 
odstavka 1(a), ki so primerne za namene 
zagotavljanja storitev strankam, 
povezanih z delovanjem mesta trgovanja 
ali kliringom.

Or. en

Predlog spremembe 667
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dovoljenj. (b) ustreznih, neizključnih dovoljenj za 
uporabo indeksa meril uspešnosti za 
trgovanje z ustreznimi produkti ali 
finančnimi instrumenti in/ali njihov 
kliring ob upoštevanju ustrezne 
sorazmernosti za mala in srednja podjetja 
ter zahtev po delnih informacijah.

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenja bi morala biti ustrezna in ne določena, ne smejo pa biti diskriminatorna. Mala in 
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srednja podjetja imajo včasih manj pogojev ali potrebujejo samo delne informacije.

Predlog spremembe 668
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dostop do teh informacij se odobri ob 
razumnih poslovnih pogojih v treh mesecih 
od predložitve zahteve centralne nasprotne 
stranke ali mesta trgovanja, pri čemer cena 
nikakor ne sme biti višja od najnižje cene, 
po kateri se merilo uspešnosti odobri ali 
izda dovoljenje za uporabo pravic do 
intelektualne lastnine drugi centralni 
nasprotni stranki, mestu trgovanja ali 
kateri koli s tem povezani osebi za namene 
kliringa in trgovanja.

Dostop do teh informacij se odobri ob 
razumnih poslovnih pogojih v treh mesecih 
od predložitve zahteve centralne nasprotne 
stranke ali mesta trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 669
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dostop do teh informacij se odobri ob 
razumnih poslovnih pogojih v treh mesecih 
od predložitve zahteve centralne nasprotne 
stranke ali mesta trgovanja, pri čemer cena 
nikakor ne sme biti višja od najnižje cene, 
po kateri se merilo uspešnosti odobri ali 
izda dovoljenje za uporabo pravic do 
intelektualne lastnine drugi centralni 
nasprotni stranki, mestu trgovanja ali kateri 
koli s tem povezani osebi za namene 
kliringa in trgovanja.

Dostop do teh informacij in neizključnih 
dovoljenj se odobri ob poštenih, razumnih, 
nediskriminatornih in poslovnih pogojih v 
treh mesecih od predložitve zahteve 
centralne nasprotne stranke ali mesta 
trgovanja, pri čemer poslovni pogoji niso 
bolj zavezujoči od tistih, po katerih se 
odobri dostop do indeksa meril uspešnosti 
ali izda dovoljenje za uporabo pravic do 
intelektualne lastnine, povezanih s tem 
indeksom, drugi centralni nasprotni 



PE489.478v01-00 30/118 AM\901887SL.doc

SL

stranki, mestu trgovanja ali kateri koli s 
tem povezani osebi za namene kliringa in 
trgovanja.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo Komisije je v predlogu izboljšano, da se poudari, da bi morala biti dovoljenja izdana 
pod poslovnimi pogoji (kar pomeni, da ne bi bila brezplačna). Novo besedilo se glasi: „pri 
čemer poslovni pogoji niso bolj zavezujoči od tistih“, kar omogoča količinske popuste.

Predlog spremembe 670
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dostop do teh informacij se odobri ob 
razumnih poslovnih pogojih v treh mesecih 
od predložitve zahteve centralne nasprotne 
stranke ali mesta trgovanja, pri čemer cena 
nikakor ne sme biti višja od najnižje cene, 
po kateri se merilo uspešnosti odobri ali 
izda dovoljenje za uporabo pravic do 
intelektualne lastnine drugi centralni 
nasprotni stranki, mestu trgovanja ali 
kateri koli s tem povezani osebi za namene 
kliringa in trgovanja.

Dovoljenje, ki vključuje dostop do 
informacij, se odobri ob razumnih 
poslovnih pogojih v treh mesecih od 
predložitve zahteve centralne nasprotne 
stranke ali mesta trgovanja na podlagi 
strukture cen za vse finančne instrumente 
v isti valuti, pri čemer se enako 
obravnavajo vse centralne nasprotne 
stranke in mesta trgovanja v istem 
časovnem pasu.

Oseba z lastninskimi pravicami do merila 
uspešnosti lahko zavrne zahtevo za izdajo 
dovoljenja v največ petih letih potem, ko 
so centralna nasprotna stranka, mesto 
trgovanja ali katera koli s tem povezana 
oseba za namene kliringa in trgovanja 
začeli prvič trgovati ali opravljati kliring 
na podlagi tega merila uspešnosti.
Centralna nasprotna stranka, mesto 
trgovanja ali s tem povezan subjekt lahko 
ponudijo finančni produkt za namene 
trgovanja in kliringa, ne da bi dobili 
dovoljenje od ponudnika indeksa.
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Or. en

Predlog spremembe 671
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dostop do teh informacij se odobri ob 
razumnih poslovnih pogojih v treh 
mesecih od predložitve zahteve centralne 
nasprotne stranke ali mesta trgovanja, pri 
čemer cena nikakor ne sme biti višja od 
najnižje cene, po kateri se merilo 
uspešnosti odobri ali izda dovoljenje za 
uporabo pravic do intelektualne lastnine
drugi centralni nasprotni stranki, mestu 
trgovanja ali kateri koli s tem povezani 
osebi za namene kliringa in trgovanja.

Dostop do teh informacij, vključno z 
dovoljenji, se odobri v treh mesecih od 
predložitve zahteve centralne nasprotne 
stranke ali mesta trgovanja na podlagi 
enake strukture cene, ki se odobri drugi 
centralni nasprotni stranki, mestu trgovanja 
ali kateri koli s tem povezani osebi za
namene kliringa in trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 672
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dostop do teh informacij se odobri ob 
razumnih poslovnih pogojih v treh mesecih 
od predložitve zahteve centralne nasprotne 
stranke ali mesta trgovanja, pri čemer cena 
nikakor ne sme biti višja od najnižje cene, 
po kateri se merilo uspešnosti odobri ali 
izda dovoljenje za uporabo pravic do 
intelektualne lastnine drugi centralni 
nasprotni stranki, mestu trgovanja ali kateri 
koli s tem povezani osebi za namene 
kliringa in trgovanja.

Dostop do teh informacij in neizključnih 
dovoljenj se odobri ob poštenih, razumnih, 
nediskriminatornih in poslovnih pogojih v 
treh mesecih od predložitve zahteve 
centralne nasprotne stranke ali mesta 
trgovanja, pri čemer normalni poslovni 
pogoji niso bolj zavezujoči od tistih, po 
katerih se odobri dostop do indeksa merila 
uspešnosti ali izda dovoljenje za uporabo 
pravic do intelektualne lastnine, povezanih 
s tem indeksom, drugi centralni nasprotni 
stranki, mestu trgovanja ali kateri koli s 
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tem povezani osebi za namene kliringa in 
trgovanja.

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenja bi morala biti ustrezna in ne določena, ne smejo pa biti diskriminatorna. Mala in 
srednja podjetja imajo včasih manj pogojev ali potrebujejo samo delne informacije.

Predlog spremembe 673
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nobena centralna nasprotna stranka, 
mesto trgovanja ali s tem povezan subjekt z 
nobenim ponudnikom merila uspešnosti ne 
sme skleniti dogovora, s katerim bi se:

2. Nobena centralna nasprotna stranka, 
mesto trgovanja ali s tem povezan subjekt v 
EU z nobenim ponudnikom indeksa meril
uspešnosti ne sme skleniti dogovora ali 
ostati stranka tega dogovora, s katerim bi 
se ali se je:

Or. en

Obrazložitev

V členu 30 bi moralo biti jasneje navedeno, do kam segajo njegove pristojnosti. Iz sedanjega 
besedila bi lahko sklepali, da se bo uporabljal samo za centralne nasprotne stranke, mesta 
trgovanja in s tem povezane subjekte v EU. S predlagano spremenjeno ubeseditvijo 
člena 30(2) bi bilo besedilo jasnejše, pojasnile pa bi se tudi nekatere točke glede pristojnosti 
in uporabe za nazaj.

Predlog spremembe 674
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preprečil dostop kateri koli drugi 
centralni nasprotni stranki ali mestu 
trgovanja do takšnih informacij ali pravic 
iz odstavka 1; ali

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 675
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) preprečil dostop kateri koli drugi 
centralni nasprotni stranki ali mestu 
trgovanja do takšnih informacij ali pravic 
pod pogoji, ki bi bili manj ugodni od 
pogojev, ki veljajo za to centralno 
nasprotno stranko ali mesto trgovanja.

(b) omogočil dostop kateri koli drugi 
centralni nasprotni stranki ali mestu 
trgovanja do takšnih informacij ali pravic 
pod pogoji, ki bi bili manj ugodni od 
pogojev, ki veljajo za to centralno 
nasprotno stranko ali mesto trgovanja.

Or. en

Obrazložitev

V členu 30 bi moralo biti jasneje navedeno, do kam segajo njegove pristojnosti. Iz sedanjega 
besedila bi lahko sklepali, da se bo uporabljal samo za centralne nasprotne stranke, mesta 
trgovanja in s tem povezane subjekte v EU. S predlagano spremenjeno ubeseditvijo 
člena 30(2) bi bilo besedilo jasnejše, pojasnile pa bi se tudi nekatere točke glede pristojnosti 
in uporabe za nazaj.

Predlog spremembe 676
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2 – točka (b a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Komisiji se lahko zaradi 
nameravanega testiranja novega indeksa 
predloži vloga za izdajo dovoljenja za 
omejeno obdobje, s katerim se preložijo 
nekatera neizključna merila.

Or. en

Obrazložitev

Pri oblikovanju indeksa ne bi bilo primerno, da bi zanj takoj izdali dovoljenje ali preden bi se 
začel uporabljati kot merilo uspešnosti. To bi bilo treba storiti za vsak primer posebej.

Predlog spremembe 677
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) uporabo, ki jo zajemajo dovoljenja iz 
odstavka 1(b).

Or. en

Predlog spremembe 678
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pogoje, v katerih se dostop odobri, 
vključno z zaupnostjo predloženih 
informacij.

(b) pogoje, v katerih se dostop in 
dovoljenja odobrijo, vključno z zaupnostjo 
predloženih informacij ter naravo 
poštenih, razumnih in nediskriminatornih 
zahtevanih poslovnih pogojev.



AM\901887SL.doc 35/118 PE489.478v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

V členu 30(3) bi moralo biti izrecno zahtevano, da Komisija v delegiranih aktih navede 
elemente pogojev, ki se uporabljajo pri odobritvi dovoljenj in dostopa do informacij, da bi bili 
zajeti vsi ustrezni vidiki.

Predlog spremembe 679
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) potreben postopek, kadar centralna 
nasprotna stranka ali mesto trgovanja v 
trimesečnem obdobju zavrne izdajo 
dovoljenja;

Or. en

Obrazložitev

Postopek je potreben, če se centralna nasprotna stranka ne pogaja.

Predlog spremembe 680
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) splošne pogoje za izdajo dovoljenja za 
omejeno obdobje zaradi testiranja novega 
indeksa;

Or. en

Obrazložitev

Pri oblikovanju indeksa je morda za izdajanje dovoljenj še prezgodaj, moralo pa bi biti 
navedeno, kako bo izjema delovala.
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Predlog spremembe 681
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30a
Organ ESMA v skladu s členom 9(2) 
Uredbe (EU) št. 1095/2010 spremlja 
naložbene produkte, vključno s 
strukturiranimi depoziti in finančnimi 
instrumenti, ki se tržijo, razširjajo ali 
prodajajo v Uniji. Te produkte, ki se tržijo, 
razširjajo ali prodajajo v Uniji, 
zaporedoma preučuje do *. Če ugotovi, da 
produkt ne izpolnjuje meril iz člena 31a te 
uredbe, se v Uniji ne more tržiti, razširjati 
ali prodajati.
Organ ESMA mora preučiti vsak nov 
produkt, ki se ni tržil, razširjal ali prodajal 
v Uniji 12 mesecev pred začetkom 
veljavnosti te uredbe, tržiti, razširjati ali 
prodajati pa se lahko v Uniji začne šele, 
ko izpolnjuje merila iz člena 31a te 
uredbe.
Finančni produkti, ki so se tržili, razširjali 
ali prodajali v Uniji ne več kot 12 mesecev 
pred začetkom veljavnosti te uredbe, se 
lahko še naprej tržijo, razširjajo ali 
prodajajo, dokler organ ESMA ne preuči, 
ali izpolnjujejo merila za registracijo.
Finančne produkte, ki so se tržili pred 
začetkom veljavnosti te direktive bi moral 
preučiti do *.
_____________
*UL: prosimo, vstavite datum: 24 mesecev 
po začetku veljavnosti te direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da bodo finančni trgi spet opravljali svojo temeljno funkcijo: služiti 
realnemu gospodarstvu brez prevzemanja nepotrebnih velikih tveganj. Zato so finančni 
produkti pogojeni s pridobitvijo dovoljenja.

Predlog spremembe 682
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 31 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pooblastila ESMA za začasno poseganje Pooblastila organa ESMA za posredovanje

Or. en

Predlog spremembe 683
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 31 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pooblastila ESMA za začasno poseganje Pooblastila organa ESMA za posredovanje

Or. en

Predlog spremembe 684
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) 
št. 1095/2010 lahko ESMA, kadar na 
podlagi utemeljenih razlogov ugotovi, da 
so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 in 3, v 

V skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) 
št. 1095/2010 lahko organ ESMA v 
izjemnih okoliščinah, kadar nacionalni 
regulator ni ukrepal in kadar na podlagi 
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Uniji začasno prepove ali omeji: utemeljenih razlogov ugotovi, da so 
izpolnjeni pogoji iz odstavkov 2 in 3, v 
Uniji začasno prepove ali omeji:

Or. en

Predlog spremembe 685
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) trženje, razširjanje ali prodajo 
nekaterih finančnih instrumentov ali 
finančnih instrumentov, ki imajo nekatere 
značilnosti; ali

(a) trženje, razširjanje ali prodajo katerega 
koli finančnega instrumenta, ki je na 
seznamu v delu C Priloge 1 [nove 
direktive o trgih finančnih instrumentov]; 
ali

Or. en

Obrazložitev

Besedilo se nanaša na „nekatere finančne instrumente in vrsto finančnega posla ali prakse“ 
in potrebna je dodatna pravna gotovost. Besedo „nekateri“ je treba natančneje opredeliti in 
finančne instrumente jasno povezati z naložbami s seznama dela C Priloge 1 direktive o trgih 
finančnih instrumentov.

Predlog spremembe 686
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vrsto finančnega posla ali prakse. (b) vrsto finančne dejavnosti ali prakse. Za 
posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, 
ki jih izvajajo nefinančna podjetja in 
objektivno prispevajo k zmanjševanju 
tveganj, neposredno povezanimi s 
poslovno dejavnostjo ali dejavnostjo 
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zakladniškega financiranja, ne veljajo 
prepovedi in omejitve iz tega člena.

Or. de

Obrazložitev

Predlog uredbe znatno povečuje pristojnosti organa ESMA in nacionalnih nadzornih 
organov, katerih izvajanje bi utegnilo imeti velike nepredvidene učinke na strategije 
nefinančnih podjetij za obvladovanje tveganj. V predlogu spremembe zato izvedene 
instrumente nefinančnih podjetij za zavarovanje izvzemamo iz previdnostnih ukrepov. Pri tem 
je upoštevano, da ti posli z izvedenimi finančnimi instrumenti ne pomenijo nikakršnega 
tveganja za stabilnost finančnega sistema.

Predlog spremembe 687
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA lahko določi, v katerih okoliščinah 
se uporablja prepoved ali omejitev oziroma 
da zanjo veljajo izjeme.

Organ ESMA lahko določi, v katerih 
izjemnih okoliščinah se uporablja 
prepoved ali omejitev.

Or. en

Obrazložitev

Organ ESMA sprejema odločitve v skladu z odstavkom 1 le, ko finančni instrument ali 
dejavnost ali praksa povzroči večjo zaskrbljenost glede zaščite vlagateljev ali resno ogrozi 
pravilno delovanje in celovitost finančnih trgov ali stabilnost celotnega finančnega sistema 
ali njegovega dela, potem ko organ ESMA opravi uradno analizo nedelovanja trga.

Predlog spremembe 688
Thomas Mann

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pogodbe nefinančnih nasprotnih strani 
na izvedene finančne instrumente, pri 
katerih je mogoče objektivno izmeriti, da 
zmanjšujejo tveganja, ki so neposredno 
povezana s poslovno dejavnostjo ali 
dejavnostjo financiranja zakladnice, v 
skladu s [členom 10] Uredbe [...] (EMIR), 
so izvzete iz prepovedi ali omejitve.

Or. en

Predlog spremembe 689
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pooblastila v skladu z odstavkom 1 ne 
veljajo za izvedene finančne instrumente 
nefinančne nasprotne stranke, s katerimi 
se merljivo zmanjšujejo tveganja, ki so 
neposredno povezana s poslovno 
dejavnostjo ali podjetniškim 
financiranjem te nasprotne stranke z 
nefinančnimi nasprotnimi strankami 
poslovne skupine tega podjetja.

Or. de

Obrazložitev

V uredbi o infrastrukturi evropskega trga je z izvzetjem nefinančnih podjetij iz obveznosti 
kliringa priznano, da potrebujejo učinkovito in vzdržno obvladovanje tveganj, na primer za 
zmanjšanje cenovnih tveganj v zvezi z blagom. Vsekakor pa predlog Komisije povečuje 
pristojnosti organa ESMA z znatnimi pooblastili, tako da bi ta zaradi obvladovanja tveganj 
lahko prepovedal tudi trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti. Izvajanje teh 
pristojnosti bi torej močno vplivalo na strategije in dejavnosti nefinančnih podjetij za 
obvladovanje tveganj oziroma bi bilo zaradi tega oteženo njihovo načrtovanje. Zato v 
predlogu spremembe na osnovi uredbe o infrastrukturi evropskega trga izvzemamo posle 
nefinančnih podjetij z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih opravljajo za namene 
obvladovanja tveganj, iz previdnostnih ukrepov.
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Predlog spremembe 690
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V skladu s členom 9(2) Uredbe (EU) 
št. 1095/2010 organ ESMA pomaga 
pristojnim organom pri spremljanju 
naložbenih produktov, vključno s 
strukturiranimi depoziti in finančnimi 
instrumenti, ki se tržijo, razširjajo ali 
prodajajo v Uniji, preden se v njej začnejo 
tržiti, razširjati ali prodajati v sodelovanju 
s pristojnimi organi.

Or. en

Predlog spremembe 691
Thomas Mann

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. ESMA sprejme odločitev iz odstavka 1
le, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

2. Organ ESMA sprejme odločitev iz 
odstavka 1, če so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

Or. en

Predlog spremembe 692
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 – točka a



PE489.478v01-00 42/118 AM\901887SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) predlagani ukrep obravnava ogrožanje 
zaščite vlagateljev ali pravilnega delovanja 
in celovitosti finančnih trgov ali stabilnosti 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
njegovega dela;

(a) predlagani ukrep obravnava resno 
ogrožanje zaščite vlagateljev ali pravilnega 
delovanja in celovitosti finančnih trgov ali 
stabilnosti celotnega finančnega sistema v 
Uniji ali njegovega dela;

Or. en

Predlog spremembe 693
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) predlagani ukrep obravnava ogrožanje 
zaščite vlagateljev ali pravilnega delovanja 
in celovitosti finančnih trgov ali stabilnosti 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
njegovega dela;

(a) predlagani ukrep obravnava ogrožanje 
zaščite vlagateljev ali pravilnega delovanja, 
gospodarske koristnosti in celovitosti 
finančnih trgov ali stabilnosti celotnega 
finančnega sistema v Uniji ali njegovega 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 694
Thomas Mann

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pristojni organ ali pristojni organi niso 
sprejeli ukrepov, s katerimi bi odpravili 
nevarnost ali pa pri tem sprejeti ukrepi ne 
zadostujejo.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

In view of the pan-European nature of most financial services, supervisory intervention 
should be equally effective throughout the EU. The intervention powers should thus be 
primarily attributed to ESMA in order to ensure a coordinated EU response to investor 
protection concerns or systemic risks. Vesting the intervention powers with national 
authorities bears the risk of further amplifying national differences as regards distribution of 
financial products and hence represents a real threat to the Single Market for financial 
services. It could also undermine the general regulatory approach by other EU Directives 
such as UCITS Directive and AIFMD. The UCITS Directive relies on the principle of funds 
receiving the EU passport for cross-border distribution on the basis of product authorisation 
by their home State competent authorities. This general qualification of UCITS for marketing 
to EU retail clients might be overruled under the proposed MiFID rules for product 
intervention.

Predlog spremembe 695
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri sprejetju ukrepov iz tega odstavka 
ESMA upošteva, v kolikšni meri ukrep:

Pri sprejetju ukrepov iz tega odstavka 
organ ESMA, kolikor je mogoče, zagotovi, 
da ukrep:

Or. en

Predlog spremembe 696
Thomas Mann

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če pristojni organ ali pristojni organi 
sprejmejo ukrep iz člena 32, lahko ESMA 
sprejme ukrepe iz odstavka 1, pri čemer 
mu ni treba izdati mnenja iz člena 33.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Posledica prejšnjega predloga spremembe.

Predlog spremembe 697
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31 a
Odobreni produkti za neprofesionalne 

stranke
Organ ESMA lahko določi merila za 
nekatere odobrene produkte, ki so 
primerni za neprofesionalne stranke, s 
čimer jim zagotovi zadostno zalogo 
enostavno razumljivih finančnih 
produktov po nizki ceni.

Or. en

Predlog spremembe 698
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31 a
Organ ESMA preuči, registrira in prizna 
produkte za trženje, razširjanje ali prodajo 
v Uniji. Za produkte, ki so obstajali pred 
začetkom veljavnosti te uredbe, veljajo 
predhodne določbe, kot je določeno v 
členu 31 -1 te uredbe. 
Organ ESMA oblikuje osnutke 
regulativnih tehničnih standardov, kjer 
določi merila, ki jih je treba preučiti, 
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preden je mogoče registrirati finančne 
produkte. Merila, ki jih je treba preučiti, 
vključujejo, vendar niso omejena na:
– nizko tveganje za gospodarstvo in 
celotno družbo,
– preglednost finančnih produktov za 
javnost, udeležence na trgu in ustrezne 
organe,
– zadovoljitev potreb realnega 
gospodarstva,
– morebitno povzročitev ali okrepitev 
nestanovitnosti cen na katerem koli trgu,
– morebitno izkrivljanje oblikovanja cen,
– morebitno okrepitev prekomernih 
špekulacij.
Za registracijo finančnega produkta v 
Uniji izdajatelj plača pristojbino organu 
ESMA. Ta je odvisna od kompleksnosti 
produkta.
Pristojbine določi organ ESMA in 
pokrivajo vsaj dve tretjini stroškov, ki 
nastanejo iz prvotne preiskave za 
registracijo zadevnega finančnega 
produkta.

Or. en

Predlog spremembe 699
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 31 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31 b
Nediskriminatoren dostop neodvisnih 
posrednikov do finančnih produktov

Izdajatelji dajo finančne produkte na 
voljo vsem posrednikom pod enakimi 
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pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 700
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 31 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31 b
Finančne produkte in sklade, ki so 
povezani z gibanjem cen blaga, in 
produkte, ki vsebujejo takšne elemente, je 
prepovedano tržiti, razširjati ali prodajati 
v Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Dokazi kažejo, da so aktivno in pasivno upravljani produkti, povezani z gibanjem cen blaga, 
kot so na primer indeksni skladi, eden od glavnih razlogov za veliko nestanovitnost cen blaga 
v zadnjih letih. Da bi zagotovili oskrbo s hrano in surovinami po razumnih cenah, je treba te 
produkte prepovedati.

Predlog spremembe 701
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ lahko v državi članici ali 
iz države članice prepove ali omeji:

1. Pristojni organ lahko izjemoma v državi 
članici ali iz države članice prepove ali 
omeji:

Or. en
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Obrazložitev

Pristojni organ sprejema odločitve v skladu z odstavkom 1 le, če finančni instrument ali 
dejavnost ali praksa povzroči večjo zaskrbljenost glede zaščite vlagateljev ali resno ogrozi 
pravilno delovanje in celovitost finančnih trgov ali stabilnost celotnega finančnega sistema 
ali njegovega dela, potem ko ta organ opravi uradno analizo nedelovanja trga.

Predlog spremembe 702
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) trženje, razširjanje ali prodajo
nekaterih finančnih instrumentov ali 
finančnih instrumentov, ki imajo nekatere 
značilnosti; ali

(a) trženje, razširjanje ali prodajo katerega 
koli finančnega instrumenta, ki je na 
seznamu v delu C Priloge 1 [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov];
ali

Or. en

Obrazložitev

Besedilo se nanaša na „nekatere finančne instrumente in vrste finančnega posla ali prakse“
in potrebna je dodatna pravna gotovost. Besedo nekateri je treba natančneje opredeliti in 
finančne instrumente jasno povezati z naložbami s seznama dela C Priloge 1 direktive o trgih 
finančnih instrumentov.

Predlog spremembe 703
Thomas Mann

Predlog uredbe
Člen 32 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posli nefinančnih nasprotnih strani z 
izvedenimi finančnimi instrumenti, pri 
katerih je mogoče objektivno izmeriti, da 
zmanjšujejo tveganja, ki so neposredno 
povezana s poslovno dejavnostjo ali 
dejavnostjo financiranja zakladnice, v 
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skladu s [členom 10] Uredbe [...] (EMIR), 
so izvzeti iz prepovedi ali omejitve.

Or. en

Predlog spremembe 704
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pooblastila v skladu z odstavkom 1 ne 
veljajo za izvedene finančne instrumente 
nefinančne nasprotne stranke, s katerimi 
se merljivo zmanjšujejo tveganja, ki so 
neposredno povezana s poslovno 
dejavnostjo ali podjetniškim 
financiranjem te nasprotne stranke z 
nefinančnimi nasprotnimi strankami 
poslovne skupine tega podjetja.

Or. de

Obrazložitev

Nefinančnim podjetjem bo z izvzetjem iz obveznosti kliringa omogočeno učinkovito in vzdržno 
obvladovanje tveganj s strukturiranimi, nestandardiziranimi posli na trgih OTC, na primer 
zaradi manjših cenovnih tveganj v zvezi z blagom.f Za to morajo imeti ta podjetja še naprej 
možnost, da poiščejo ustrezne izvedene finančne instrumente za svoje posebne potrebe na 
trgih OTC.

Predlog spremembe 705
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je zaradi finančnega instrumenta ali 
posla ali prakse ogrožena zaščita 
vlagateljev ali sta resno ogrožena pravilno 

(a) je zaradi naložbenega produkta,
finančnega instrumenta ali posla ali prakse 
ogrožena zaščita vlagateljev ali sta resno 
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delovanje in celovitost finančnih trgov ali 
stabilnost celotnega finančnega sistema v 
Uniji ali njegovega dela;

ogrožena pravilno delovanje in celovitost 
finančnih trgov ali stabilnost celotnega 
finančnega sistema ali njegovega dela ali 
izvedeni finančni produkt vpliva na 
mehanizem oblikovanja cen na osnovnem 
trgu;

Or. en

Obrazložitev

Naložbe v finančne produkte ali instrumente, ki replicirajo indekse, so se v zadnjih 10 letih 
močno povečale, predvsem na trgu izvedenih finančnih instrumentov. Ti produkti imajo 
dokazano negativen vpliv na mehanizme oblikovanja cen na osnovnem trgu.

Predlog spremembe 706
Thomas Mann

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je zaradi finančnega instrumenta ali 
posla ali prakse ogrožena zaščita 
vlagateljev ali sta resno ogrožena pravilno 
delovanje in celovitost finančnih trgov ali 
stabilnost celotnega finančnega sistema v 
Uniji ali njegovega dela;

(a) je zaradi finančnega instrumenta ali 
posla ali prakse ogrožena zaščita 
vlagateljev ali sta resno ogrožena pravilno 
delovanje in celovitost finančnih trgov v 
zadevni državi članici;

Or. en

Obrazložitev

Do posredovanja pristojnega organa bi moralo priti le, če je težava povezana z vprašanjem 
zaščite nacionalnih vlagateljev ali če je ogroženo pravilno delovanje trgov na ozemlju 
posamezne države članice. Za finančne dejavnosti ali prakse, ki ogrožajo finančno stabilnost 
ali zaščito vlagateljev ali celovitost trga na vseevropski ravni, bi bilo potrebno usklajeno 
ukrepanje organa ESMA v skladu s členom 31. 

Predlog spremembe 707
Burkhard Balz
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Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je zaradi finančnega instrumenta ali
posla ali prakse ogrožena zaščita 
vlagateljev ali sta resno ogrožena pravilno 
delovanje in celovitost finančnih trgov ali 
stabilnost celotnega finančnega sistema v 
Uniji ali njegovega dela;

(a) finančni instrument ali posel ali 
praksa povzroči pomanjkljivosti pri zaščiti 
neprofesionalnih vlagateljev in je te 
pomanjkljivosti mogoče odpraviti le s 
prepovedjo ali omejitvijo ali sta resno 
ogrožena pravilno delovanje in celovitost 
finančnih trgov ali stabilnost celotnega 
finančnega sistema v Uniji ali njegovega 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 708
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) interni cilji na področju prodaje, 
prodajne politike ali monetarne ali 
nemonetarne spodbude za prodajo 
določenih produktov niso v skladu s 
strukturo strank naložbenega podjetja ali 
da spodbujajo posrednike k prodaji 
neprimernih produktov vlagateljem;

Or. en

Predlog spremembe 709
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) se ni dovolj posvetoval s pristojnimi 
organi v drugih državah članicah, na katere 
morda ukrep znatno vpliva; in

(d) se ni dovolj posvetoval z zadevnimi 
udeleženci na trgu in pristojnimi organi v 
drugih državah članicah, na katere morda 
ukrep znatno vpliva; in

Or. en

Predlog spremembe 710
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ukrep nima diskriminacijskega učinka 
na storitve ali posle, ki se zagotavljajo iz 
druge države članice.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 711
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ukrep nima diskriminacijskega učinka 
na storitve ali posle, ki se zagotavljajo iz 
druge države članice.

(e) ukrep nima diskriminacijskega učinka 
na storitve ali posle, ki se zagotavljajo iz 
druge države članice. Za posle z 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih 
izvajajo nefinančna podjetja in objektivno 
prispevajo k zmanjševanju tveganj, 
neposredno povezanih s poslovno 
dejavnostjo ali dejavnostjo zakladniškega 
financiranja iz člena [10] uredbe [...] 
(EMIR), ne veljajo prepovedi in omejitve 
iz tega člena.
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Or. de

Obrazložitev

Predlog uredbe znatno povečuje pristojnosti organa ESMA in nacionalnih nadzornih 
organov, kar bi utegnilo imeti velike nepredvidene učinke na strategije nefinančnih podjetij za 
obvladovanje tveganj. V predlogu spremembe zato izvedene instrumente nefinančnih podjetij 
za zavarovanje izvzemamo iz previdnostnih ukrepov. Pri tem je upoštevano, da ti posli z 
izvedenimi finančnimi instrumenti ne pomenijo nikakršnega tveganja za stabilnost finančnega 
sistema.

Predlog spremembe 712
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pred uvedbo prepovedi ali omejitve iz 
odstavka 1 pristojni organ obvesti o svoji 
nameri prepovedi ali omejitve 
naložbenega produkta ali finančnega 
instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 713
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ v skladu s tem členom ne 
ukrepa, razen če najmanj en mesec pred 
sprejetjem ukrepa pisno obvesti vse druge 
pristojne organe in ESMA o podrobnostih:

3. Pristojni organ v skladu s tem členom ne 
ukrepa, razen če najmanj en mesec pred 
sprejetjem ukrepa pisno obvesti organ
ESMA o podrobnostih:

Or. en
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Predlog spremembe 714
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ v skladu s tem členom ne 
ukrepa, razen če najmanj en mesec pred 
sprejetjem ukrepa pisno obvesti vse druge 
pristojne organe in ESMA o 
podrobnostih:

3. Pristojni organ v skladu s tem členom ne 
ukrepa, razen če se najmanj en mesec pred 
sprejetjem ukrepa pisno posvetuje z 
zadevnimi udeleženci na trgu, vsemi 
drugimi pristojnimi organi in organom
ESMA in objavi podrobnosti:

Or. en

Predlog spremembe 715
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) dokazov, na katerih temelji njegova 
odločitev in na podlagi katerih meni, da 
so izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 1.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 716
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) o sorazmernosti ukrepa ob 
upoštevanju verjetnega učinka na 
vlagatelje, ki bi utegnili imeti ali 
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uporabljati finančni instrument ali 
dejavnost ali od njiju imeti koristi; 

Or. en

Obrazložitev

Odločitev mora biti v interesu vlagatelja.

Predlog spremembe 717
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če utegneta čas za posvetovanja, ki je 
predviden v odstavku 2(c), in en mesec iz 
odstavka 3 povzročiti nepopravljivo škodo 
potrošnikom, lahko pristojni organ v 
skladu s tem členom sprejme začasen 
ukrep, ki ne presega treh mesecev. V 
primeru sprejetja ukrepa pristojni organ o 
tem hkrati obvesti vse druge organe in 
organ ESMA.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom BEUC.

Predlog spremembe 718
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, v katerih

6. Organ ESMA oblikuje osnutke 
regulativnih tehničnih standardov, v
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opredeli merila in dejavnike, ki jih morajo 
upoštevati pristojni organi pri določanju, 
kdaj je ogrožena zaščita vlagateljev ali 
pravilno delovanje in celovitost finančnih 
trgov ter stabilnost celotnega finančnega 
sistema v Uniji ali njegovega dela iz 
odstavka 2(a).

katerem opredeli merila in dejavnike, ki jih 
morajo upoštevati pristojni organi pri 
določanju, kdaj je ogrožena zaščita 
vlagateljev ali pravilno delovanje in 
celovitost finančnih trgov ter stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
njegovega dela iz odstavka 2(a).

Organ 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

Ker je to vprašanje povezano z vprašanjem nadzora, je primerneje, da organ ESMA oblikuje 
osnutke regulativnih standardov.

Predlog spremembe 719
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 32 a
Inovacije na področju produktov

Ko investicijske družbe izdajo kakršen koli 
naložbeni ali strukturirani produkt, 
namenjen neprofesionalnim vlagateljem, 
bi morale zagotoviti skladnost z ustreznimi 
ukrepi na področju upravljanja s 
produkti, kot zahteva nacionalni pristojni 
organ, da bi preprečili vstop neprimernih 
produktov na trg. Upravljanje s produkti 
bi moralo zajemati vsaj ustrezno 
obvladovanje tveganja in redne ocene 
uspešnosti produkta.

Or. en
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Predlog spremembe 720
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 32 a
Prepoved določenih finančnih 

instrumentov
Nacionalni pristojni organi prepovejo 
trženje, razširjanje in prodajo vseh 
finančnih produktov, ki ponujajo 
replikacijo indeksov na blago. Ta ukrep 
začne veljati šest mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Trgi izvedenih finančnih instrumentov za blago so vedno bolj povezani s finančnimi 
špekulacijami, na cene blaga pa poleg ponudbe in povpraševanja vse bolj vplivajo drugi 
dejavniki. Prepoved produktov, kot so replikacije indeksov na blago, ki vlagateljem 
omogočajo špekuliranje na trgih blaga, ne da bi imeli v lasti osnovne instrumente, bi bil pri 
korak v pravo smer.

Predlog spremembe 721
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. ESMA opravlja vlogo spodbujanja in 
usklajevanja v zvezi z ukrepi, ki jih 
sprejmejo pristojni organi v skladu s 
členom 32. ESMA zlasti zagotavlja, da so 
ukrepi, ki jih sprejme pristojni organ, 
utemeljeni in sorazmerni ter da pristojni 
organi po potrebi sprejmejo skladen 

1. Organ ESMA opravlja vlogo 
spodbujanja in usklajevanja v zvezi z 
ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni organi v 
skladu s členom 32 in 32a. Organ ESMA 
zlasti zagotavlja, da so ukrepi, ki jih 
sprejme pristojni organ, utemeljeni in 
sorazmerni ter da pristojni organi po 
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pristop. potrebi sprejmejo skladen pristop.

Or. en

Predlog spremembe 722
Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. ESMA opravlja vlogo spodbujanja in 
usklajevanja v zvezi z ukrepi, ki jih 
sprejmejo pristojni organi v skladu s 
členom 32. ESMA zlasti zagotavlja, da so 
ukrepi, ki jih sprejme pristojni organ, 
utemeljeni in sorazmerni ter da pristojni
organi po potrebi sprejmejo skladen 
pristop.

1. Organ ESMA opravlja vlogo 
spodbujanja in usklajevanja v zvezi z 
ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni organi v 
skladu s členom 32. Organ ESMA 
zagotavlja, da imajo pristojni organi, kjer 
je primerno, skladen pristop.

Or. en

Predlog spremembe 723
Thomas Mann

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. ESMA opravlja vlogo spodbujanja in 
usklajevanja v zvezi z ukrepi, ki jih 
sprejmejo pristojni organi v skladu s 
členom 32. ESMA zlasti zagotavlja, da so 
ukrepi, ki jih sprejme pristojni organ, 
utemeljeni in sorazmerni ter da pristojni 
organi po potrebi sprejmejo skladen 
pristop.

1. Organ ESMA opravlja vlogo 
spodbujanja in usklajevanja v zvezi z 
ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni organi v 
skladu s členom 32. Organ ESMA zlasti 
zagotavlja, da so ukrepi, ki jih sprejme 
pristojni organ, utemeljeni in sorazmerni 
ter omejeni na okoliščine, kjer se 
zaskrbljenost v smislu zaščite potrošnikov 
ali grožnje pravilnemu delovanju in 
celovitosti finančnih trgov pojavi 
predvsem na ozemlju ene države članice.
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Or. en

Obrazložitev

Do posredovanja pristojnega organa bi moralo priti le, če je težava povezana z vprašanjem 
zaščite nacionalnih vlagateljev ali če je ogroženo pravilno delovanje trgov na ozemlju 
posamezne države članice. Za finančne dejavnosti ali prakse, ki ogrožajo finančno stabilnost 
ali zaščito vlagateljev ali celovitost trga na vseevropski ravni, bi bilo potrebno usklajeno 
ukrepanje organa ESMA v skladu s členom 31. 

Predlog spremembe 724
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Potem ko ESMA v skladu s členom 32 
prejme obvestilo o katerem koli ukrepu, ki 
ga je treba sprejeti v skladu z navedenim 
členom, sprejme mnenje, ali je prepoved 
ali omejitev utemeljena in sorazmerna. Če 
ESMA meni, da je za obravnavo tveganja
potreben ukrep drugih pristojnih organov, 
to tudi navede v mnenju. Mnenje se objavi 
na spletni strani ESMA.

2. Potem ko organ ESMA v skladu s 
členom 32 in 32a prejme obvestilo o 
katerem koli ukrepu, ki ga je treba sprejeti 
v skladu z navedenim členom, sprejme 
mnenje, ali je prepoved ali omejitev 
utemeljena in sorazmerna. Če organ 
ESMA meni, da je potreben ukrep drugih 
pristojnih organov, to tudi navede v 
mnenju. Mnenje se objavi na spletni strani 
organa ESMA.

Or. en

Predlog spremembe 725
Thomas Mann

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Potem ko ESMA v skladu s členom 32 
prejme obvestilo o katerem koli ukrepu, ki 
ga je treba sprejeti v skladu z navedenim 
členom, sprejme mnenje, ali je prepoved 
ali omejitev utemeljena in sorazmerna. Če 
ESMA meni, da je za obravnavo tveganja

2. Potem ko organ ESMA v skladu s 
členom 32 prejme obvestilo o katerem koli 
ukrepu, ki ga je treba sprejeti v skladu z 
navedenim členom, v enem mesecu
sprejme mnenje, ali je prepoved ali 
omejitev utemeljena in sorazmerna ter ali 
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potreben ukrep drugih pristojnih organov, 
to tudi navede v mnenju. Mnenje se objavi 
na spletni strani ESMA.

je zaskrbljenost v smislu zaščite 
potrošnikov ali grožnje pravilnemu 
delovanju in celovitosti finančnih trgov 
omejena predvsem na ozemlje zadevne 
države članice. Če organ ESMA meni, da 
je za obravnavo tveganja potrebno njegovo 
usklajeno ukrepanje v skladu s členom 31, 
to tudi navede v mnenju. V tem primeru se 
pristojni organ, ki izda obvestilo, vzdrži 
sprejemanja ukrepov iz člena 32. Mnenje 
se objavi na spletni strani organa ESMA.

Or. en

Obrazložitev

Do posredovanja pristojnega organa bi moralo priti le, če je težava povezana z vprašanjem 
zaščite nacionalnih vlagateljev ali če je ogroženo pravilno delovanje trgov na ozemlju 
posamezne države članice. Za finančne dejavnosti ali prakse, ki ogrožajo finančno stabilnost 
ali zaščito vlagateljev ali celovitost trga na vseevropski ravni, bi bilo potrebno usklajeno 
ukrepanje organa ESMA v skladu s členom 31. 

Predlog spremembe 726
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Poglavje 2 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pozicije Upravljanje pozicij in pozicije

Or. en

Predlog spremembe 727
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. ESMA opravlja nalogo spodbujanja in 
usklajevanja v zvezi z ukrepi, ki jih 
sprejmejo pristojni organi v skladu s 
členom 71(2)(i) ter členom 72(1)(f) in (g)
Direktive [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov]. ESMA zlasti zagotavlja, da 
pristojni organi sprejmejo skladen pristop v 
zvezi s časom izvajanja teh pooblastil, 
vrsto in obsegom sprejetih ukrepov ter 
trajanjem in spremljanjem morebitnih 
ukrepov.

1. Organ ESMA opravlja nalogo 
spodbujanja in usklajevanja v zvezi z 
ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni organi v 
skladu s členom 71(2)(i) ter členom 72(f) 
in (g) Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov]. Organ ESMA 
zlasti zagotavlja, da pristojni organi 
sprejmejo skladen pristop v zvezi s časom 
izvajanja teh pooblastil, vrsto in obsegom 
sprejetih ukrepov ter trajanjem in 
spremljanjem morebitnih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Člen 72 direktive o trgih finančnih instrumentov ima samo en odstavek.

Predlog spremembe 728
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Potem ko ESMA prejme obvestilo o 
ukrepih v skladu s členom 83(5) Direktive 
[nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], zabeleži ukrep in razloge 
zanj. ESMA v zvezi z ukrepi, sprejetimi v 
skladu s členom 72(1)(f) in (g) Direktive 
[nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], na svoji spletni strani objavi 
in posodablja zbirko podatkov s povzetki o 
veljavnih ukrepih, vključno s podrobnostmi 
o zadevni osebi ali skupini oseb, veljavnih 
finančnih instrumentih, morebitnih 
količinskih ukrepih ali pragovih, kot je 
največje število pogodb, ki jih lahko osebe
sklenejo, preden je dosežena omejitev, 
morebitnih izjemah pri teh omejitvah in 

2. Potem ko organ ESMA prejme obvestilo 
o ukrepih v skladu s členom 83(5) 
Direktive [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], zabeleži ukrep in razloge 
zanj. Organ ESMA v zvezi z ukrepi, 
sprejetimi v skladu s členom 72(f) in (g)
Direktive [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], na svoji spletni strani objavi 
in posodablja zbirko podatkov s povzetki o 
veljavnih ukrepih, vključno s podrobnostmi 
o zadevni osebi ali skupini oseb, veljavnih 
finančnih instrumentih, morebitnih 
količinskih ukrepih ali pragovih, kot je 
največje število odprtih pozicij, ki jih lahko 
osebe imajo, preden je dosežena omejitev, 
morebitnih izjemah pri teh omejitvah in 



AM\901887SL.doc 61/118 PE489.478v01-00

SL

razlogih zanje. razlogih zanje.

Or. en

Obrazložitev

Prag se ne bi smel nanašati na število pogodb, ki jih lahko sklene oseba. Če naj velja za 
izvedene finančne instrumente na blago, bi se moral nanašati na število odprtih pozicij. 

Predlog spremembe 729
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Potem ko ESMA prejme obvestilo o 
ukrepih v skladu s členom 83(5) Direktive 
[nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], zabeleži ukrep in razloge 
zanj. ESMA v zvezi z ukrepi, sprejetimi v 
skladu s členom 72(1)(f) in (g) Direktive 
[nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], na svoji spletni strani objavi 
in posodablja zbirko podatkov s povzetki o 
veljavnih ukrepih, vključno s podrobnostmi 
o zadevni osebi ali skupini oseb, veljavnih 
finančnih instrumentih, morebitnih 
količinskih ukrepih ali pragovih, kot je 
največje število pogodb, ki jih lahko osebe 
sklenejo, preden je dosežena omejitev, 
morebitnih izjemah pri teh omejitvah in 
razlogih zanje.

2. Potem ko organ ESMA prejme obvestilo 
o ukrepih v skladu s členom 83(5)
Direktive [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], zabeleži ukrep in razloge 
zanj. Organ ESMA v zvezi z ukrepi, 
sprejetimi v skladu s členom 72(1)(f) in (g) 
Direktive [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], na svoji spletni strani objavi 
in posodablja zbirko podatkov s povzetki o 
veljavnih ukrepih, vključno s podrobnostmi 
o zadevni osebi ali skupini oseb, veljavnih 
finančnih instrumentih, morebitnih 
kvantitativnih in kvalitativnih ukrepih ali 
pragovih, kot je največje število pogodb ter 
tržne in nominalne vrednosti bruto in 
odprtih pozicij, ki jih lahko osebe sklenejo, 
preden je dosežena omejitev, morebitnih 
izjemah pri teh omejitvah in razlogih zanje.

Or. en

Predlog spremembe 730
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) 
št. 1095/2010 lahko ESMA, če so 
izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2, sprejme 
enega ali več naslednjih ukrepov:

1. V skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) 
št. 1095/2010 lahko organ ESMA, če so 
izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2, sprejme
(...) enega ali več naslednjih ukrepov:

Or. en

Predlog spremembe 731
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu s členom 9(5) Uredbe (EU) 
št. 1095/2010 lahko ESMA, če so 
izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 2, sprejme 
enega ali več naslednjih ukrepov:

1. Organ ESMA v skladu s členom 9(5) 
Uredbe (EU) št. 1095/2010, kadar je 
izpolnjen kateri koli od pogojev iz 
odstavka 2, sprejme enega ali več 
naslednjih ukrepov:

Or. en

Predlog spremembe 732
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zahtevanje informacij od katere koli 
osebe, vključno z vso ustrezno 
dokumentacijo v zvezi z velikostjo in 
namenom pozicije ali izpostavljenosti, ki 
izhaja iz izvedenega finančnega
instrumenta];

(a) zahtevanje informacij od katere koli 
osebe, kategorije oseb ali investicijske 
družbe/investicijskih družb vključno z vso 
ustrezno dokumentacijo v zvezi z 
velikostjo in namenom pozicije ali 
izpostavljenosti, ki izhaja iz izvedenega 
finančnega instrumenta;

Or. en
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Predlog spremembe 733
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) po analizi pridobljenih informacij 
zahtevanje, da te osebe sprejmejo ukrepe 
za zmanjšanje pozicije ali izpostavljenosti;

(b) po analizi pridobljenih informacij 
zahtevanje, da te osebe sprejmejo ukrepe 
za zmanjšanje pozicije ali izpostavljenosti
ali za njeno odpravo;

Or. en

Predlog spremembe 734
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) po analizi pridobljenih informacij 
zahtevanje, da te osebe sprejmejo ukrepe 
za zmanjšanje pozicije ali izpostavljenosti;

(b) po analizi pridobljenih informacij 
zahtevanje, da te osebe, kategorije oseb ali 
investicijska družba/investicijske družbe
sprejmejo ukrepe za zmanjšanje pozicije ali 
izpostavljenosti;

Or. en

Predlog spremembe 735
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) po analizi pridobljenih informacij 
zahtevanje, da te osebe sprejmejo ukrepe 

(b) po analizi pridobljenih informacij 
zahtevanje, da te osebe ali kategorija 
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za zmanjšanje pozicije ali izpostavljenosti; vlagateljev sprejmejo ukrepe za zmanjšanje 
pozicije ali izpostavljenosti;

Or. en

Predlog spremembe 736
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) omejitev zmožnosti oseb, da sklepajo 
posle z izvedenimi finančnimi instrumenti 
na blago.

(c) omejitev zmožnosti oseb, kategorije 
oseb ali investicijske družbe/investicijskih 
družb, da sklepajo posle z izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago.

Or. en

Obrazložitev

Če pristojni organi ne morejo ukrepati, da bi preprečili izkrivljanje funkcije oblikovanja cen, 
ki jo imajo trgi izvedenih finančnih instrumentov na blago, ali če tega ne storijo, mora organ 
ESMA posredovati, tudi z uporabo omejitve števila pogodb, ki jih lahko oseba ali kategorija 
oseb sklene ali ima. 

Predlog spremembe 737
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) omejitev zmožnosti oseb, da sklepajo 
posle z izvedenimi finančnimi instrumenti 
na blago.

(c) omejitev zmožnosti oseb, da sklepajo 
posle z izvedenimi finančnimi instrumenti 
na blago ali prepove nove razrede pogodb.

Or. en
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Predlog spremembe 738
Thomas Mann

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) posli nefinančnih nasprotnih strani z 
izvedenimi finančnimi instrumenti, pri 
katerih je mogoče objektivno izmeriti, da 
zmanjšujejo tveganja, ki so neposredno 
povezana s poslovno dejavnostjo ali 
dejavnostjo financiranja zakladnice, v 
skladu s [členom 10] Uredbe [...] (EMIR), 
so izvzeti iz prepovedi ali omejitve.

Or. en

Predlog spremembe 739
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) Za posle z izvedenimi finančnimi 
instrumenti, ki jih izvajajo nefinančna 
podjetja in objektivno prispevajo k 
zmanjševanju tveganj, neposredno 
povezanih s poslovno dejavnostjo ali 
dejavnostjo zakladniškega financiranja iz 
člena [10] uredbe [...] (EMIR), ne veljajo 
ukrepi iz tega člena.

Or. de

Obrazložitev

Predlog uredbe znatno povečuje pristojnosti organa ESMA in nacionalnih nadzornih 
organov, kar bi utegnilo imeti velike nepredvidene učinke na strategije nefinančnih podjetij za 
obvladovanje tveganj. V predlogu spremembe zato izvedene instrumente nefinančnih podjetij 
za zavarovanje izvzemamo iz previdnostnih ukrepov. Pri tem je upoštevano, da ti posli z 
izvedenimi finančnimi instrumenti ne pomenijo nikakršnega tveganja za stabilnost finančnega 
sistema.
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Predlog spremembe 740
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) omejitev števila pogodb na izvedene 
finančne instrumente na blago, ki jih 
lahko oseba, kategorija oseb ali 
investicijska družba/investicijske družbe 
sklenejo v določenem časovnem obdobju.

Or. en

Predlog spremembe 741
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pooblastila iz odstavka 1(b) ne veljajo za 
izvedene finančne instrumente 
nefinančne nasprotne stranke, s katerimi 
se merljivo zmanjšujejo tveganja, ki so 
neposredno povezana s poslovno 
dejavnostjo ali podjetniškim 
financiranjem te nasprotne stranke ali z 
nefinančnimi nasprotnimi strankami 
poslovne skupine tega podjetja.

Or. de

Obrazložitev

Nefinančnim podjetjem bo z izvzetjem iz obveznosti kliringa omogočeno učinkovito in vzdržno 
obvladovanje tveganj s strukturiranimi, nestandardiziranimi posli zunaj organiziranega trga 
vrednostnih papirjev (OTC), na primer zaradi manjših cenovnih tveganj v zvezi z blagom. Za 
to morajo imeti ta podjetja še naprej možnost, da poiščejo ustrezne izvedene finančne 
instrumente za svoje posebne potrebe na trgih OTC.



AM\901887SL.doc 67/118 PE489.478v01-00

SL

Predlog spremembe 742
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA sprejme odločitev iz odstavka 1 le, 
če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

Organ ESMA sprejme odločitev iz 
odstavka 1, če so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

Or. en

Predlog spremembe 743
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA sprejme odločitev iz odstavka 1 le, 
če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

Organ ESMA sprejme odločitev iz 
odstavka 1, če so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

Or. en

Predlog spremembe 744
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA sprejme odločitev iz odstavka 1 le, 
če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

Brez poseganja v ukrepe, ki so predvideni 
v členu 59 direktive o trgih finančnih 
instrumentov, organ ESMA sprejme sklep
iz odstavka 1 le, če je izpolnjen eden ali 
več naslednjih pogojev:
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Or. en

Predlog spremembe 745
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ukrepi iz odstavka 1(a) do (c) 
obravnavajo ogrožanje pravilnega 
delovanja in celovitost finančnih trgov, 
vključno v zvezi z ureditvijo dobave 
fizičnega blaga, ali ogrožanje stabilnosti
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
njegovega dela;

(a) ukrepi iz odstavka 1(a) do (c)
preprečijo zlorabo trga, zmanjšajo ali 
odpravijo prekomerne špekulacije,
obravnavajo ogrožanje pravilnega 
delovanja in celovitost finančnih trgov ter 
nemotenega določanja cen, vključno v 
zvezi z ureditvijo dobave fizičnega blaga
in oblikovanjem cen za osnovni trg blaga 
ali stabilnost celotnega finančnega sistema 
v Uniji ali njegovega dela;

Or. en

Obrazložitev

Če pristojni organi ne morejo ukrepati, da bi preprečili izkrivljanje funkcije oblikovanja cen, 
ki jo imajo trgi izvedenih finančnih instrumentov za blago, ali če tega ne storijo, mora organ 
ESMA posredovati, tudi z uporabo omejitve števila pogodb, ki jih lahko oseba ali kategorija 
oseb sklene ali ima. 

Predlog spremembe 746
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ukrepi iz odstavka 1(a) do (c) 
obravnavajo ogrožanje pravilnega 
delovanja in celovitost finančnih trgov, 
vključno v zvezi z ureditvijo dobave 
fizičnega blaga, ali ogrožanje stabilnosti 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 

(a) ukrepi iz odstavka 1(a) do (c) 
obravnavajo ogrožanje učinkovitega in
pravilnega delovanja in celovitost 
finančnih trgov, vključno v zvezi z 
ureditvijo dobave fizičnega blaga, s 
povzročanjem prekomerne špekulacije in 
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njegovega dela; manipulacije trga, povečane 
nestanovitnosti cen in izkrivljanja 
oblikovanja cen, ali ogrožanje stabilnosti 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
njegovega dela ali izkrivljanje funkcij 
obvladovanja tveganja, ki jih imajo trgi 
blaga;

Or. en

Predlog spremembe 747
Robert Goebbels, Arlene McCarthy

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se bo z ukrepom pomembno zmanjšalo 
ogrožanje pravilnega delovanja in 
celovitosti finančnih trgov ali ureditve 
dobave fizičnega blaga ali ogrožanje 
stabilnosti celotnega finančnega sistema v 
Uniji ali njegovega dela ali znatno 
povečala sposobnost pristojnih organov za 
spremljanje te nevarnosti;

(a) se bo z ukrepom pomembno zmanjšalo 
ogrožanje pravilnega delovanja in 
celovitosti finančnih trgov ali ureditve 
dobave fizičnega blaga ali ogrožanje 
stabilnosti celotnega finančnega sistema v 
Uniji ali njegovega dela ali znatno 
povečala sposobnost pristojnih organov za 
spremljanje te nevarnosti, in predvsem v 
kolikšni meri ukrep;

(i) podpira likvidnost kot pogoj za 
omogočanje transakcij, ki objektivno 
zmanjšujejo tveganje, neposredno 
povezano s komercialnimi dejavnostmi, 
povezanimi z blagom;
(ii) preprečuje zlorabo trga;
(iii) podpira nemoteno določanje cen in 
pogoje za poravnavo; 
(iv) zagotavlja oblikovanje cen za fizični 
trg;
(v) preprečuje kopičenje pozicij, ki 
izkrivljajo trg;

Or. en
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Predlog spremembe 748
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se bo z ukrepom pomembno zmanjšalo 
ogrožanje pravilnega delovanja in 
celovitosti finančnih trgov ali ureditve 
dobave fizičnega blaga ali ogrožanje 
stabilnosti celotnega finančnega sistema v 
Uniji ali njegovega dela ali znatno 
povečala sposobnost pristojnih organov za 
spremljanje te nevarnosti;

(a) se bo z ukrepom pomembno zmanjšalo
zlorabljanje trga, zmanjšalo ali odpravilo 
prekomerno špekuliranje, zmanjšalo
ogrožanje nemotenega določanja cen,
pravilnega delovanja in celovitosti 
finančnih trgov ali ureditve dobave 
fizičnega blaga in oblikovanja cen za 
osnovni trg blaga ali ogrožanje stabilnosti 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
njegovega dela ali znatno povečala 
sposobnost pristojnih organov za 
spremljanje te nevarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 749
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) se bo z ukrepom pomembno zmanjšalo
ogrožanje pravilnega delovanja in 
celovitosti finančnih trgov ali ureditve 
dobave fizičnega blaga ali ogrožanje 
stabilnosti celotnega finančnega sistema v 
Uniji ali njegovega dela ali znatno
povečala sposobnost pristojnih organov za 
spremljanje te nevarnosti;

(a) se bo z ukrepom obravnavalo
ogrožanje učinkovitega in pravilnega 
delovanja in celovitosti finančnih trgov ali 
ureditve dobave fizičnega blaga ali 
ogrožanje stabilnosti celotnega finančnega 
sistema v Uniji ali njegovega dela ali 
povečala sposobnost pristojnih organov za 
spremljanje te nevarnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 750
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) se učinkovitost finančnih trgov zaradi 
negativnih učinkov ukrepa, vključno z 
zmanjšanjem likvidnosti teh trgov ali 
ustvarjanjem negotovosti za udeležence 
na trgih, ne zmanjša nesorazmerno glede 
na koristi ukrepa.

(c) nima negativnega vpliva na
učinkovitost finančnih trgov in osnovnih 
trgov blaga, vključno z izkrivljanjem 
njihove vloge oblikovanja cen, pri čemer 
bi bil tak vpliv nesorazmeren s koristmi
ukrepa.

Or. en

Obrazložitev

Če pristojni organi ne morejo ukrepati, da bi preprečili izkrivljanje funkcije oblikovanja cen, 
ki jo imajo trgi izvedenih finančnih instrumentov na blago, ali če tega ne storijo, mora organ 
ESMA posredovati, tudi z uporabo omejitve števila pogodb, ki jih lahko oseba ali kategorija 
oseb sklene ali ima. 

Predlog spremembe 751
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) se učinkovitost finančnih trgov zaradi 
negativnih učinkov ukrepa, vključno z 
zmanjšanjem likvidnosti teh trgov ali 
ustvarjanjem negotovosti za udeležence na 
trgih, ne zmanjša nesorazmerno glede na 
koristi ukrepa.

(c) se učinkovitost finančnih trgov zaradi 
negativnih učinkov ukrepa, vključno z 
zmanjšanjem likvidnosti, ki je potrebna za 
dobroverne posle zavarovanja pred 
tveganji na teh trgih, ali ustvarjanjem 
negotovosti za udeležence na trgih, ne 
zmanjša nesorazmerno glede na koristi 
ukrepa.

Or. en
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Predlog spremembe 752
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Preden ESMA sprejme odločitev o 
uvedbi ali podaljšanju katerega koli ukrepa 
iz odstavka 1, zadevne pristojne organe 
obvesti o predlaganem ukrepu. V primeru 
zahteve v skladu z odstavkom 1(a) ali (b) 
obvestilo vključuje podatke o osebi ali 
osebah, na katere je naslovljeno, ter 
podrobnosti in razloge zanj. V primeru 
ukrepa iz odstavka 1(c) obvestilo vključuje 
podatke o zadevni osebi ali skupini oseb, 
veljavnih finančnih instrumentih, zadevnih 
količinskih ukrepih, kot je največje število
pogodb, ki jih lahko sklene zadevna oseba 
ali skupina oseb, ter razloge zanj.

4. Preden organ ESMA sprejme odločitev 
o uvedbi ali podaljšanju katerega koli 
ukrepa iz odstavka 1, zadevne pristojne 
organe obvesti o predlaganem ukrepu. V 
primeru zahteve v skladu z odstavkom 1(a) 
ali (b) obvestilo vključuje podatke o osebi 
ali osebah, na katere je naslovljeno, ter 
podrobnosti in razloge zanj. V primeru 
ukrepa iz odstavka 1(c) obvestilo vključuje 
podatke o zadevni osebi ali skupini oseb, 
veljavnih finančnih instrumentih, zadevnih 
količinskih ukrepih, kot je največje število
odprtih pozicij, ki jih lahko ima zadevna 
oseba ali skupina oseb, ter razloge zanj.

Or. en

Obrazložitev

Prag se ne bi smel nanašati na število pogodb, ki jih lahko sklene oseba. Če naj velja za 
izvedene finančne instrumente na blago, bi se moral nanašati na število odprtih pozicij. 

Predlog spremembe 753
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. ESMA na svoji spletni strani objavi 
obvestilo o odločitvi glede uvedbe ali 
podaljšanja ukrepov iz odstavka 1(c).
Obvestilo vključuje podatke o zadevni 
osebi ali skupini oseb, veljavnih finančnih 
instrumentih, zadevnih količinskih ukrepih, 

6. Organ ESMA na svoji spletni strani 
objavi obvestilo o odločitvi glede uvedbe 
ali podaljšanja ukrepov iz odstavka 1(c).
Obvestilo vključuje podatke o zadevni 
osebi ali skupini oseb, veljavnih finančnih 
instrumentih, zadevnih količinskih ukrepih, 
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kot je največje število pogodb, ki jih lahko
sklene zadevna oseba ali skupina oseb, ter 
razloge zanj.

kot je največje število odprtih pozicij, ki 
jih lahko ima zadevna oseba ali skupina 
oseb, ter razloge zanj.

Or. en

Obrazložitev

Prag se ne bi smel nanašati na število pogodb, ki jih lahko sklene oseba. Če naj velja za 
izvedene finančne instrumente na blago, bi se moral nanašati na število odprtih pozicij. 

Predlog spremembe 754
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. ESMA na svoji spletni strani objavi 
obvestilo o odločitvi glede uvedbe ali 
podaljšanja ukrepov iz odstavka 1(c).
Obvestilo vključuje podatke o zadevni 
osebi ali skupini oseb, veljavnih finančnih 
instrumentih, zadevnih količinskih ukrepih, 
kot je največje število pogodb, ki jih lahko 
sklene zadevna oseba ali skupina oseb, ter 
razloge zanj.

6. Organ ESMA na svoji spletni strani
objavi obvestilo o odločitvi glede uvedbe 
ali podaljšanja ukrepov iz odstavka 1(c).
Obvestilo vključuje podatke o zadevni 
osebi ali skupini oseb, veljavnih finančnih 
instrumentih, zadevnih kvantitativnih in 
kvalitativnih ukrepih, kot je največje 
število pogodb in vrednost bruto ali 
odprtih pozicij, ki jih lahko sklene zadevna 
oseba ali skupina oseb, ter razloge zanj.

Or. en

Predlog spremembe 755
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Preden ESMA sprejme odločitev o 
uvedbi ali podaljšanju katerega koli ukrepa 

4. Preden organ ESMA sprejme odločitev 
o uvedbi ali podaljšanju katerega koli 
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iz odstavka 1, zadevne pristojne organe 
obvesti o predlaganem ukrepu. V primeru 
zahteve v skladu z odstavkom 1(a) ali (b) 
obvestilo vključuje podatke o osebi ali 
osebah, na katere je naslovljeno, ter 
podrobnosti in razloge zanj. V primeru 
ukrepa iz odstavka 1(c) obvestilo vključuje 
podatke o zadevni osebi ali skupini oseb, 
veljavnih finančnih instrumentih, zadevnih 
količinskih ukrepih, kot je največje število 
pogodb, ki jih lahko sklene zadevna oseba 
ali skupina oseb, ter razloge zanj.

ukrepa iz odstavka 1, zadevne pristojne 
organe obvesti o predlaganem ukrepu. V 
primeru zahteve v skladu z odstavkom 1(a) 
ali (b) obvestilo vključuje podatke o osebi 
ali osebah, na katere je naslovljeno, ter 
podrobnosti in razloge zanj. V primeru 
ukrepa iz odstavka 1(c) obvestilo vključuje 
podatke o zadevni osebi ali skupini oseb, 
veljavnih finančnih instrumentih, zadevnih 
kvantitativnih in kvalitativnih ukrepih, kot 
je največje število pogodb in vrednost 
bruto ali odprtih pozicij, ki jih lahko 
sklene zadevna oseba ali skupina oseb, ter 
razloge zanj.

Or. en

Predlog spremembe 756
Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. ESMA svoje ukrepe iz odstavka 1(c) 
pregleda v ustreznih intervalih in vsaj 
vsake tri mesece. Če se ukrep po treh 
mesecih ne podaljša, samodejno preneha 
veljati. Odstavki od 2 do 8 se uporabljajo 
za obnovitev ukrepov.

8. Organ ESMA svoje ukrepe iz 
odstavka 1(c) pregleda v ustreznih 
intervalih in vsaj vsake tri mesece.
Odstavki od 2 do 8 se uporabljajo za 
obnovitev ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 757
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 10. Organ ESMA predloži osnutke 
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členom 41 sprejme ukrepe, v katerih 
opredeli merila in dejavnike, ki jih mora 
upoštevati ESMA pri določanju, kdaj sta 
ogrožena pravilno delovanje in celovitost 
finančnih trgov, vključno v zvezi z 
ureditvijo dobave fizičnega blaga, ali 
stabilnostjo celotnega finančnega sistema 
v Uniji iz odstavka 2(a) ali njegovega dela.

regulativnih tehničnih standardov, v 
katerem opredeli ukrepe, merila in 
dejavnike, ki jih bo upoštevala pri 
določanju okoliščin iz odstavka 2(a).

Or. en

Predlog spremembe 758
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 10 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ ESMA predloži te osnutke 
regulativnih tehničnih standardov 
Komisiji do [31. decembra 2012].
Na Komisijo se prenesejo pooblastila za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz odstavka 10 v skladu s 
členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 759
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Za namene učinkovitega izvajanja 
svojih dolžnosti v zvezi s trgi blaga in 
usklajevanja nadzornih dejavnosti med 
imenovanimi nacionalnimi pristojnimi 
organi, ki so odgovorni za te trge, organ 
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ESMA ustanovi poseben oddelek za blago.

Or. en

Predlog spremembe 760
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10b. Organ ESMA ob tesnem 
usklajevanju z Evropskim odborom za 
sistemska tveganja (ESRB) in drugimi 
ustreznimi sektorskimi nadzornimi organi 
iz Unije ter tretjih držav pripravi osnutke 
regulativnih tehničnih standardov za 
določitev niza ustreznih kazalnikov in 
pragov, ki so potrebni za spremljanje 
značilnosti osnovnih blagovnih trgov, ter 
podrobnosti o posamičnih informacijah in
informacijah v zbirni obliki, ki jih 
ustreznim pristojnim organom, organu 
ESMA in ESRB predložijo udeleženci na 
trgu, organizirani trgi, MTF, OTF, 
trgovci na prostem trgu in repozitoriji 
sklenjenih poslov, pooblaščeni v skladu z 
Uredbo [EMIR].
Te kazalnike uporabljajo predvsem 
pristojni organi in oddelek organa ESMA 
za blago pri rednih in posamičnih 
temeljitih pregledih vzorcev proizvodnje, 
porabe, posredovanja, prevoza, ocenjenih 
in uradnih ravni inventarja, vključno s 
predplačanimi pogodbami, rezervnih 
zmogljivostih, dolgoročne oskrbe in 
trendov povpraševanja na osnovnem trgu 
blaga ter tudi nestanovitnosti trga in 
vzorcev korelacije z drugimi sredstvi in 
vrstami sredstev.
Organ ESMA te osnutke do [31. decembra 
2012] predloži Komisiji.
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Na Komisijo se prenesejo pooblastila za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz odstavka 2 v skladu s 
členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 761
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Naslov 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Storitve, ki jih opravljajo podjetja tretjih 
držav brez podružnice

Storitve, ki jih opravljajo podjetja tretjih 
držav

Or. en

Predlog spremembe 762
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Naslov 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Storitve, ki jih opravljajo podjetja tretjih 
držav brez podružnice

Storitve ali dejavnosti, ki jih opravljajo 
podjetja tretjih držav brez podružnice

Or. en

Predlog spremembe 763
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 36 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Splošne določbe Opravljanje storitev brez registracije 

Or. en

Predlog spremembe 764
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. Podjetje tretje države lahko zagotavlja 
ali opravlja naložbene storitve in/ali 
dejavnosti skupaj s pomožnimi storitvami 
za subjekte, ki so priznani kot primerne 
nasprotne stranke za namene člena 30 
[nove direktive o trgih finančnih 
instrumentov] s sedežem v državi članici, 
drugače kot s podružnico v tej državi 
članici, ne da bi pri tem potrebovalo 
dovoljenje v tej državi članici v skladu s to 
direktivo ali registracijo v skladu s členom 
36 te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Breme določanja ravni zaščite, ki jo potrebujejo, in kakovosti nasprotnih strank, s katerimi 
sodelujejo, bi morala nositi regulirana podjetja EU (in vladni organi). Prav tako bo ogromen 
obseg nasprotnih strank, ki niso iz EU in bi morda potrebovale registracijo zgolj zato, ker 
sodelujejo s tovrstnimi primernimi nasprotnimi strankami EU, močno otežil nalogo 
nacionalnih nadzornikov. 

Predlog spremembe 765
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
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Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. Če investicijsko podjetje z 
dovoljenjem, izdanim v skladu z direktivo 
[nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], investicijska družba z 
dovoljenjem, izdanim v skladu z Direktivo 
2006/48/ES, ki zagotavlja naložbene 
storitve ali dejavnosti, družba za 
upravljanje z dovoljenjem, izdanim v 
skladu z Direktivo 2009/65/ES ali 
upravitelj alternativnega investicijskega 
sklada z dovoljenjem, izdanim v skladu z 
Direktivo 2011/61/EU delegira funkcije, 
vključno z naložbenimi storitvami, 
podjetju iz tretje države v skladu z 
veljavnimi določbami teh direktiv, lahko 
podjetje iz tretje države članice subjektu, 
ki svoje funkcije delegira drugače kot 
prek podružnice v državi članici, v kateri 
ima sedež, zagotavlja naložbene storitve, 
ne da bi pri tem potrebovalo dovoljenje v 
tej državi članici v skladu z direktivo 
[nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov] ali registracijo v skladu s 
členom 36 te uredbe. 

Or. en

Obrazložitev

Regulirana podjetja lahko podjetjem iz tretje države delegirajo široko paleto storitev, 
vključno z upravljanjem naložb, hrambo in upravljanjem.

Predlog spremembe 766
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podjetje tretje države lahko opravlja 
storitve iz člena 30 Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov] za 
primerne nasprotne stranke s sedežem v
Uniji brez ustanovljene podružnice le, če 
je registrirano v registru podjetij tretjih 
držav, ki ga vodi ESMA v skladu s 
členom 37.

1. Podjetje tretje države lahko zagotavlja 
ali opravlja naložbene storitve in/ali 
dejavnosti skupaj s pomožnimi storitvami 
za profesionalne stranke iz Dela I Priloge 
II Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov] s sedežem v državi 
članici, drugače kot s podružnico v tej 
državi članici, ne da bi pri tem 
potrebovalo dovoljenje v tej državi članici 
v skladu s to direktivo, če je registrirano v 
registru podjetij tretjih držav, ki ga vodi 
ESMA v skladu s členom 37.

Or. en

Obrazložitev

V mnogih primerih ne bi bilo prikladno zahtevati, da za veljavno zakonodajo za vse pogodbe z 
vlagatelji EU velja pravo EU. Že samo omejevanje te določbe na pristojnost bi v nekaterih 
primerih povzročilo težave, npr. pri podpisovanju sporazumov, kjer je klavzulo o pristojnosti 
težko izpogajati.

Predlog spremembe 767
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podjetje tretje države lahko opravlja 
storitve iz člena 30 Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov] za 
primerne nasprotne stranke s sedežem v 
Uniji brez ustanovljene podružnice le, če je 
registrirano v registru podjetij tretjih držav, 
ki ga vodi ESMA v skladu s členom 37.

1. Podjetje tretje države lahko opravlja 
storitve iz člena 30 Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov] za 
primerne nasprotne stranke in 
profesionalne stranke s sedežem v Uniji 
brez ustanovljene podružnice le, če je 
registrirano v registru podjetij tretjih držav, 
ki ga vodi ESMA v skladu s členom 37.

Or. en
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Predlog spremembe 768
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podjetje tretje države lahko opravlja 
storitve iz člena 30 Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov] za 
primerne nasprotne stranke s sedežem v 
Uniji brez ustanovljene podružnice le, če je 
registrirano v registru podjetij tretjih držav, 
ki ga vodi ESMA v skladu s členom 37.

1. Podjetje tretje države lahko opravlja
investicijske storitve za primerne 
nasprotne stranke in poklicne stranke v 
smislu oddelka 1 Priloge II Direktive
.../.../EU [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov] s sedežem v Uniji brez 
ustanovljene podružnice le, če je 
registrirano v registru podjetij tretjih držav, 
ki ga vodi ESMA v skladu s členom 37.

Or. en

Predlog spremembe 769
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podjetje tretje države lahko opravlja 
storitve iz člena 30 Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov] za 
primerne nasprotne stranke s sedežem v 
Uniji brez ustanovljene podružnice le, če 
je registrirano v registru podjetij tretjih 
držav, ki ga vodi ESMA v skladu s 
členom 37.

1. Podjetje tretje države lahko opravlja 
storitve iz oddelka A Priloge I Direktive 
[nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], razen storitev iz točk (8) do 
(10), za primerne nasprotne stranke samo, 
če imajo sedež v Uniji in podružnico ter 
samo, če je registrirano v registru podjetij 
tretjih držav, ki ga vodi ESMA v skladu s
sklepom o enakovrednosti skladno s
členom 37.

Or. en

Predlog spremembe 770
Corien Wortmann-Kool
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Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Podjetje tretje države lahko opravlja
storitve iz člena 30 Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov] za 
primerne nasprotne stranke s sedežem v 
Uniji brez ustanovljene podružnice le, če je 
registrirano v registru podjetij tretjih držav, 
ki ga vodi ESMA v skladu s členom 37.

1. Podjetje tretje države lahko opravlja
naložbeno svetovanje iz oddelka A Priloge 
I Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov] za primerne 
nasprotne stranke in profesionalne stranke
s sedežem v Uniji brez ustanovljene 
podružnice le, če je registrirano v registru 
podjetij tretjih držav, ki ga vodi ESMA v 
skladu s členom 37.

Or. en

Predlog spremembe 771
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Podružnica se ustanovi v državi 
članici, kjer tretja država izvaja svojo 
najpomembnejšo dejavnost in jo 
nadzoruje pristojni organ države, kjer je 
ustanovljena.
ESMA in pristojni organi v tretji državi bi 
morali skleniti dogovor o sodelovanju. 
Dogovori o sodelovanju morajo biti 
sklenjeni med pristojnim organom države 
članice, v kateri je ustanovljena 
podružnica, in pristojnim organom v tretji 
državi.

Or. en

Predlog spremembe 772
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE
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Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. ESMA lahko registrira podjetje tretje 
države, ki je vložilo vlogo za opravljanje 
investicijskih storitev in poslov v Uniji v 
skladu z odstavkom 1 le, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

2. ESMA lahko registrira podjetje tretje 
države, ki je vložilo vlogo za zagotavljanje 
ali opravljanje investicijskih storitev in 
poslov v Uniji v skladu z odstavkom 1 le, 
če so izpolnjeni naslednji pogoji:

Or. en

Predlog spremembe 773
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Komisija sprejme sklep v skladu s 
členom 37(1);

(a) Komisija sprejme sklep v skladu s 
členom 37(1), ki priznava, da imata 
bonitetni okvir in okvir poslovanja tretje 
države enakovreden učinek;

Or. en

Predlog spremembe 774
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podjetje ima dovoljenje v pristojnosti, v 
kateri je ustanovljeno za opravljanje 
investicijskih storitev ali poslov, ki jih je 
treba opraviti v Uniji, ter je predmet 
učinkovitega nadzora in uveljavljanja, s 
čimer se zagotovi popolna skladnost z 

(b) podjetje ima dovoljenje v pristojnosti, v 
kateri je ustanovljen njegov sedež za 
opravljanje investicijskih storitev ali 
poslov, ki jih je treba opraviti v Uniji, ter je 
predmet učinkovitega nadzora in 
uveljavljanja, s čimer se zagotovi popolna 
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zahtevami, ki veljajo v zadevni tretji 
državi;

skladnost z zahtevami, ki veljajo v zadevni 
tretji državi;

Or. en

Predlog spremembe 775
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podjetje tretje države iz odstavka 1 svojo 
vlogo predloži ESMA po sprejetju sklepa 
Komisije iz člena 37, v katerem je 
določeno, da je pravni in nadzorni okvir 
tretje države, v katerem ima podjetje tretje 
države dovoljenje, enakovreden zahtevam 
iz člena 37(1).

Podjetje tretje države, ki želi zagotavljati 
ali opravljati investicijske storitve ali posle 
iz odstavka 1, svojo vlogo predloži ESMA 
po sprejetju sklepa Komisije iz člena 37, v 
katerem je določeno, da je pravni in 
nadzorni okvir tretje države, v katerem ima 
podjetje tretje države dovoljenje v zvezi z 
bonitetnim okvirom in okvirom 
poslovanja, enakovreden zahtevam iz 
člena 37(1).

Or. en

Predlog spremembe 776
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podjetja tretjih držav, ki opravljajo 
storitve v skladu s tem členom, še pred 
opravljanjem kakršne koli investicijske 
storitve obvestijo stranke s sedežem v 
Uniji, da ne smejo opravljati storitev za 
stranke, ki niso primerne nasprotne 
stranke, ter da zanje nadzor v Uniji ne 
velja. Pri tem morajo navesti naziv in 
naslov pristojnega organa, ki je 

črtano
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odgovoren za nadzor v zadevni tretji 
državi.

Or. en

Predlog spremembe 777
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podjetja tretjih držav, ki opravljajo storitve 
v skladu s tem členom, še pred 
opravljanjem kakršne koli investicijske 
storitve obvestijo stranke s sedežem v 
Uniji, da ne smejo opravljati storitev za 
stranke, ki niso primerne nasprotne
stranke, ter da zanje nadzor v Uniji ne 
velja. Pri tem morajo navesti naziv in 
naslov pristojnega organa, ki je odgovoren 
za nadzor v zadevni tretji državi.

Podjetja tretjih držav, ki zagotavljajo ali
opravljajo storitve ali posle v skladu s tem 
členom, še pred opravljanjem kakršne koli 
investicijske storitve ali posla obvestijo 
stranke s sedežem v Uniji, da razen v 
primerih, ko to dovoljujejo veljavne 
nacionalne določbe, sprejete v okviru 
člena 36b Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov], ne smejo 
opravljati investicijskih storitev ali poslov,
za katere velja Direktiva [nova direktiva o 
trgih finančnih instrumentov] v Uniji za
stranke, ki niso profesionalne stranke iz 
odstavka 1, ter da zanje nadzor v Uniji ne 
velja. Pri tem morajo navesti naziv in 
naslov pristojnega organa, ki je 
odgovoren za nadzor v zadevni tretji 
državi.

Or. en

Predlog spremembe 778
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz prvega pododstavka se črtano
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predložijo v pisni obliki in na jasen način.

Or. en

Predlog spremembe 779
Thomas Mann

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osebam v Uniji se prejemanje 
investicijskih storitev, ki jih opravlja 
podjetje tretje države, ki ni registrirano v 
skladu z odstavkom 1, dovoli le na njihovo
izključno lastno pobudo.

Osebam v Uniji se prejemanje 
investicijskih storitev, ki jih opravlja 
podjetje tretje države, ki ni registrirano v 
skladu z odstavkom 1, dovoli le na njihovo 
pobudo.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba pojasniti, da osebe s sedežem v Uniji lahko zahtevajo 
storitve podjetij iz tretjih držav brez nadaljnjih omejitev. Še vedno bi moral biti mogoč prenos 
informacijskega in raziskovalnega gradiva.

Predlog spremembe 780
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osebam v Uniji se prejemanje 
investicijskih storitev, ki jih opravlja 
podjetje tretje države, ki ni registrirano v 
skladu z odstavkom 1, dovoli le na njihovo 
izključno lastno pobudo.

Osebam v Uniji se prejemanje 
investicijskih storitev, ki jih opravlja 
podjetje tretje države, ki ni registrirano v 
skladu z odstavkom 1, dovoli le na njihovo 
izključno lastno pobudo. Posameznikova 
pobuda podjetju tretje države ne daje 
pravice, da bi tržilo nove kategorije 
produktov pri tem posamezniku.

Or. en
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Obrazložitev

Dovoljeno bi moralo biti pasivno trženje, ne bi pa smelo utreti poti za dejavno trženje čisto 
vsega, vključno z zelo različnimi kategorijami naložb.

Predlog spremembe 781
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osebam v Uniji se prejemanje 
investicijskih storitev, ki jih opravlja 
podjetje tretje države, ki ni registrirano v 
skladu z odstavkom 1, dovoli le na njihovo 
izključno lastno pobudo.

Osebam v Uniji se prejemanje 
investicijskih storitev, ki jih opravlja 
podjetje tretje države, dovoli le na njihovo
in izključno lastno pobudo. V tem primeru 
za storitve ne bi smelo veljati, da se 
zagotavljajo na ozemlju Unije. Podjetja 
tretje države obvestijo osebo, ki 
povprašuje po njihovih storitvah, da ne 
smejo opravljati storitev v Uniji in da niso 
nadzirana v Uniji. Te informacije se 
zagotovijo na razviden način.
Podjetjem tretjih držav ne bi smeli 
dovoliti, da skušajo pridobiti stranke v 
Uniji ali promovirajo oziroma oglašujejo 
investicijske storitve ali posle ter pomožne 
storitve Uniji.
Podjetja tretjih držav smejo pridobivati 
stranke in promovirati ali oglaševati 
investicijske storitve ali posle in pomožne 
storitve v Uniji osebam, ki izpolnjujejo 
pogoje za status primerne nasprotne 
stranke v Uniji le, če je podjetje tretje 
države reigistrirano v skladu s členoma 36 
in 37.

Or. en

Predlog spremembe 782
Robert Goebbels
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Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Investicijska podjetja in upravljavci 
trga iz tretjih držav, ki zagotavljajo 
storitve primernim nasprotnim strankam v 
skladu s tem členom, morajo izpolnjevati 
zahteve iz členov 19, 20, 21, 22 in 23 te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

In order to ensure market integrity and transparency as well as a level playing field, the rules 
proposed for EU investment firms must be imposed on 3rd country investment firms providing 
services to eligible counterparties, including public transparency and transaction reporting 
(articles 19, 20, 21, 22 and 23). The eligible counterparty regime for EU investment firms 
imposes essential market-facing obligations, such as transparency and transaction reporting. 
By contrast, these obligations are not imposed on 3rd country investment firms providing the 
same service. Therefore, crucial parts of trading activity carried out by 3rd country 
investment firms would take place without transparency to the public or to the supervisors. 
This would have a detrimental effect on price formation and market oversight.

Predlog spremembe 783
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Vsi spori med podjetji tretje države in 
vlagatelji EU se rešujejo v skladu z 
zakonodajo države članico in glede na 
njeno pristojnost.

5. Podjetja tretjih držav, ki zagotavljajo ali 
opravljajo storitve ali posle v skladu s tem 
členom, ponudijo strankam s sedežem v 
Uniji pred zagotavljanjem ali 
opravljanjem investicijskih storitev ali 
poslov, da morebitne spore, povezane s 
temi storitvami ali posli predložijo v
pristojnost sodišču ali arbitražnemu 
sodišču v državi članici.

Or. en
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Obrazložitev

V mnogih primerih bi ne bilo prikladno zahtevati, da se za kot veljavno pravo za vse pogodbe 
z vlagatelji EU uporablja pravo EU. Že samo omejevanje te določbe na pristojnost bi v 
nekaterih primerih povzročilo težave, npr. pri podpisovanju sporazumov, pri katerih se je 
težko sporazumeti o klavzuli o sodni pristojnosti.

Predlog spremembe 784
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenesejo pooblastila za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov, v katerih so natančno 
opredeljene informacije, ki jih podjetje 
tretje države, ki je vlagatelj, predloži 
ESMA v svoji vlogi za registracijo v 
skladu z odstavkom 3, ter oblika 
informacij, ki jo je treba zagotoviti v 
skladu s členom 4.

ESMA pripravi osnutke izvedbenih
tehničnih standardov za določitev: 
informacij, ki jih podjetje tretje države 
predloži ESMA v svoji vlogi za registracijo 
v skladu z odstavkom 3, ter:

(a) format informacij, ki se zagotovijo v 
skladu z odstavkom 4, in
(b) vse potrebne informacije, ki se 
zagotovijo v skladu s členom 37. 

Or. en

Predlog spremembe 785
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Regulativni tehnični standardi iz prvega 
pododstavka se sprejmejo v skladu 
s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010.

ESMA predloži te izvedbene tehnične 
standarde Komisiji do [... ]. Na Komisijo 
se prenese pooblastilo za sprejetje 
izvedbenih tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka, ki se sprejmejo v skladu 
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s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 786
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži Komisiji osnutek teh 
regulativnih tehničnih standardov do […].

črtano

Or. en

Predlog spremembe 787
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme sklep v skladu s 
postopkom iz člena 42 za tretjo državo, če 
pravne in nadzorne ureditve te tretje države 
zagotavljajo, da podjetja z dovoljenjem v 
tej tretji državi izpolnjujejo pravno 
zavezujoče zahteve, ki imajo enakovreden 
učinek kot zahteve iz Direktive 
št. [MiFID], te uredbi in Direktive
2006/49/ES [direktiva o kapitalski 
ustreznosti] in njunih izvedbenih ukrepov 
ter da pravni okvir te tretje države določa 
enakovredno vzajemno registracijo in 
ureditev za zagotavljanje storitev v tej tretji 
državi s priznavanjem okvira za skrbno 
upravljanje, ki se v skladu s to direktivo 
uporablja za investicijska podjetja.

Komisija lahko sprejme sklep v skladu s 
postopkom iz člena 42 za tretjo državo, če 
pravne in nadzorne ureditve te tretje države 
zagotavljajo, da podjetja z dovoljenjem v 
tej tretji državi izpolnjujejo pravno 
zavezujoče zahteve v zvezi z bonitetnim 
okvirom in okvirom poslovanja, ki imajo 
enakovreden učinek kot bonitetne zahteve
in zahteve v zvezi s poslovanjem iz 
Direktive št. [MiFID], te uredbi in 
Direktive 2006/49/ES [direktiva o 
kapitalski ustreznosti] in njunih izvedbenih 
ukrepov ter da pravni okvir te tretje države 
določa dejansko enakovredno vzajemno 
registracijo in ureditev za zagotavljanje 
storitev v tej tretji državi s priznavanjem 
okvira za skrbno upravljanje, ki se v skladu 
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s to direktivo uporablja za investicijska 
podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva za enakovredno vzajemno priznavanje okvira za skrbno upravljanje bi utegnila biti 
uporabljena proti podjetjem EU. Besedilo bi moralo biti usklajeno z uredbo o infrastrukturi 
evropskega trga. V ustreznih določbah te uredbe ni eksplicitne navedbe recipročnosti, glej 
člen 23(3) (učinkovito…enakovredno priznavanje) ter člene 3(2) in 23(2). Glej tudi člen 28(5) 
uredbe o trgih finančnih instrumentov (učinkovito enakovredno priznavanje) ter pripombe k 
členu 24(1)(d). Treba je uskladiti besedilo člena 37(1).

Predlog spremembe 788
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme sklep v skladu s 
postopkom iz člena 42 za tretjo državo, če 
pravne in nadzorne ureditve te tretje države 
zagotavljajo, da podjetja z dovoljenjem v 
tej tretji državi izpolnjujejo pravno 
zavezujoče zahteve, ki imajo enakovreden 
učinek kot zahteve iz Direktive 
št. [MiFID], te uredbi in Direktive 
2006/49/ES [direktiva o kapitalski 
ustreznosti] in njunih izvedbenih ukrepov
ter da pravni okvir te tretje države določa 
enakovredno vzajemno registracijo in 
ureditev za zagotavljanje storitev v tej 
tretji državi s priznavanjem okvira za 
skrbno upravljanje, ki se v skladu s to 
direktivo uporablja za investicijska 
podjetja.

Komisija lahko sprejme sklep v skladu s 
postopkom iz člena 42 za tretjo državo, če 
pravne in nadzorne ureditve te tretje države 
zagotavljajo, da podjetja z dovoljenjem v 
tej tretji državi izpolnjujejo pravno 
zavezujoče zahteve, ki imajo enakovreden 
učinek kot zahteve iz Direktive 
št. [MiFID], te uredbi in Direktive 
2006/49/ES [direktiva o kapitalski 
ustreznosti] in njunih izvedbenih ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Vzajemnost ni zagotovljena in je v nasprotju z določbami STO. Ni smiselno vzpostavljati 
trgovinskih ovir v tem času, ko potrebujemo zunanje naložbe v EU.
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Predlog spremembe 789
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme sklep v skladu s 
postopkom iz člena 42 za tretjo državo, če 
pravne in nadzorne ureditve te tretje države 
zagotavljajo, da podjetja z dovoljenjem v 
tej tretji državi izpolnjujejo pravno 
zavezujoče zahteve, ki imajo enakovreden 
učinek kot zahteve iz Direktive 
št. [MiFID], te uredbi in Direktive 
2006/49/ES [direktiva o kapitalski 
ustreznosti] in njunih izvedbenih ukrepov 
ter da pravni okvir te tretje države določa 
enakovredno vzajemno registracijo in 
ureditev za zagotavljanje storitev v tej tretji 
državi s priznavanjem okvira za skrbno 
upravljanje, ki se v skladu s to direktivo 
uporablja za investicijska podjetja.

Komisija do 31. decembra 2014 sprejme 
sklep v skladu s postopkom iz člena 42 za 
tretjo državo, če pravne in nadzorne 
ureditve te tretje države zagotavljajo, da 
podjetja z dovoljenjem v tej tretji državi 
izpolnjujejo pravno zavezujoče zahteve, ki 
imajo enakovreden učinek kot zahteve iz 
Direktive št. [MiFID], te uredbi in 
Direktive 2006/49/ES [direktiva o 
kapitalski ustreznosti] in njunih izvedbenih 
ukrepov ter da pravni okvir te tretje države 
določa enakovredno vzajemno registracijo 
in ureditev za zagotavljanje storitev v tej 
tretji državi s priznavanjem okvira za 
skrbno upravljanje, ki se v skladu s to 
direktivo uporablja za investicijska 
podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 790
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme sklep v skladu s 
postopkom iz člena 42 za tretjo državo, če 
pravne in nadzorne ureditve te tretje države 
zagotavljajo, da podjetja z dovoljenjem v 
tej tretji državi izpolnjujejo pravno 
zavezujoče zahteve, ki imajo enakovreden 
učinek kot zahteve iz Direktive 
št. [MiFID], te uredbi in Direktive 

Komisija lahko sprejme sklep v skladu s 
postopkom iz člena 42 za tretjo državo, če 
pravne in nadzorne ureditve te tretje države 
zagotavljajo, da podjetja z dovoljenjem v 
tej tretji državi izpolnjujejo pravno
zavezujoče zahteve, ki imajo enakovreden 
učinek kot zahteve iz Direktive 
št. [MiFID], te uredbi in Direktive 
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2006/49/ES [direktiva o kapitalski 
ustreznosti] in njunih izvedbenih ukrepov 
ter da pravni okvir te tretje države določa 
enakovredno vzajemno registracijo in 
ureditev za zagotavljanje storitev v tej 
tretji državi s priznavanjem okvira za 
skrbno upravljanje, ki se v skladu s to 
direktivo uporablja za investicijska 
podjetja.

2006/49/ES [direktiva o kapitalski 
ustreznosti] in njunih izvedbenih ukrepov 
ter da veljajo temeljna pravila, ki
zagotavljajo enakovreden nadzor in 
stabilnost.

Or. en

Predlog spremembe 791
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme sklep v skladu s 
postopkom iz člena 42 za tretjo državo, če
pravne in nadzorne ureditve te tretje 
države zagotavljajo, da podjetja z 
dovoljenjem v tej tretji državi izpolnjujejo 
pravno zavezujoče zahteve, ki imajo 
enakovreden učinek kot zahteve iz 
Direktive št. [MiFID], te uredbi in 
Direktive 2006/49/ES [direktiva o 
kapitalski ustreznosti] in njunih 
izvedbenih ukrepov ter da pravni okvir te 
tretje države določa enakovredno 
vzajemno registracijo in ureditev za 
zagotavljanje storitev v tej tretji državi s 
priznavanjem okvira za skrbno 
upravljanje, ki se v skladu s to direktivo 
uporablja za investicijska podjetja.

Komisija sprejme sklep o enakovrednosti 
tretje države v skladu s postopkom iz člena 
42(2) za tretjo državo, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

(a) pravna in nadzorna ureditev te tretje 
države zagotavlja, da podjetje z 
dovoljenjem v tej tretji državi, ki izpolnjuje 
pravno zavezujoče zahteve, ki imajo 
enakovreden učinek kot zahteve, določene 
v Direktivi št. [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov], v tej uredbi in v 
Direktivi 2006/49/ES ter njihovih 
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izvedbenih ukrepih, ter
(b) ta tretja država zagotavlja 
enakovredno vzajemno priznavanje s 
priznavanjem okvira za skrbno 
upravljanje, ki velja za investicijska 
podjetja z dovoljenjem v skladu s to 
uredbo, vključno z vzajemnim dostopom 
za podjetja EU, da zagotavljajo podobne 
storitve primernim nasprotnim strankam v 
tej tretji državi. 
Komisija se najprej posvetuje z ESMA, da 
ta v treh mesecih izda zavezujoče mnenje 
o enakovrednosti okvira tretje države za 
skrbno upravljanje.

Or. en

Predlog spremembe 792
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okvir tretje države za skrbno upravljanje
se lahko šteje za enakovrednega, če 
izpolnjuje vse naslednje pogoje:

Šteje se, da ima okvir tretje države za 
skrbno upravljanje in poslovanje 
enakovreden učinek, če izpolnjuje vse 
naslednje pogoje:

Or. en

Predlog spremembe 793
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okvir tretje države za skrbno upravljanje
se lahko šteje za enakovrednega, če 

Šteje se, da ima okvir za skrbno 
upravljanje te tretje države enakovreden 
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izpolnjuje vse naslednje pogoje: učinek, če izpolnjuje vse naslednje pogoje:

Or. en

Obrazložitev

S tem se besedilo uskladi z uredbo o infrastrukturi evropskega trga.

Predlog spremembe 794
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Okvir tretje države za skrbno upravljanje
se lahko šteje za enakovrednega, če 
izpolnjuje vse naslednje pogoje:

Šteje se, da ima okvir za skrbno 
upravljanje te tretje države enakovreden 
učinek, če izpolnjuje vse naslednje pogoje:

Or. en

Predlog spremembe 795
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) Sklep Komisije iz tega odstavka se 
lahko omeji na eno ali več kategorij 
podjetij. V tem primeru je podjetje tretje 
države lahko registrirano v skladu s 
členom 36, če sodi v kategorijo, ki jo 
zajema sklep Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 796
Pascal Canfin



PE489.478v01-00 96/118 AM\901887SL.doc

SL

v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e a) tretja država uporablja vzajemne 
pogoje za dostop investicijskih podjetij iz 
EU, v tej državi pa je v uporabi tudi 
ureditev vzajemnega priznavanja.

Or. en

Predlog spremembe 797
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 37 a
Storitve ali posli, ki se zagotavljajo prek 

podružnice zunaj tretje države, v kateri se 
nahaja sedež

1. Če podjetje tretje države zagotavlja ali 
opravlja zadevne investicijske storitve ali 
posle prek podružnice, ustanovljene v 
tretji državi, ki ni država, v kateri se 
nahaja sedež, se uporabljata člena 36 in 
37, kot da bi navedba tretje države, v 
kateri je ustanovljen sedež podjetja, 
vključevala navedbo tretje države, v kateri 
je podružnica, kolikor je to pomembno, ob 
upoštevanju razdelitve nadzornih 
odgovornosti med tema tretjima 
državama.
2. Če podjetje tretje države zagotavlja ali 
opravlja navedene investicijske storitve ali 
posle prek podružnice, ustanovljene v 
državni članici z dovoljenjem v skladu s 
členom 46a [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov], se člen 36(4) 
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spremeni, da se podjetju omogoči 
sklicevanje na to, da podružnico 
nadzoruje pristojni organ države članice, 
v kateri je ta podružnica ustanovljena.

Or. en

Obrazložitev

Trenutno ni jasno, kako se uporabljajo določbe iz predloga Komisije, kadar podjetje iz tretje 
države dejansko dobavlja ali izvaja storitve ali posle v EU prek podružnice v neki drugi tretji 
državi. Ta predlog spremembe omogoča pojasnitev in pravno varnost.

Predlog spremembe 798
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA registrira podjetja iz držav zunaj 
EU, ki lahko opravljajo investicijske 
storitve ali posle v Uniji v skladu s 
členom 36. Register je javno dostopen na 
spletni strani ESMA in vsebuje informacije 
o storitvah ali poslih, ki jih lahko podjetja 
iz držav zunaj EU opravljajo, ter sklic na 
pristojni organ, odgovoren za nadzor teh 
podjetij v tretji državi.

ESMA registrira podjetja tretje države, ki 
lahko zagotavljajo ali opravljajo 
investicijske storitve ali posle v Uniji v 
skladu s členom 36. Register je javno 
dostopen na spletni strani ESMA in 
vsebuje informacije o storitvah ali poslih, 
ki jih lahko podjetja iz tretjih držav
zagotavljajo ali opravljajo, ter sklic na 
pristojni organ, odgovoren za nadzor teh 
podjetij v tretji državi.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskaditi besedilo z opredelitvijo„ podjetja tretje države“ v 
členu 2.

Predlog spremembe 799
Sylvie Goulard
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Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA registrira podjetja iz držav zunaj 
EU, ki lahko opravljajo investicijske 
storitve ali posle v Uniji v skladu s
členom 36. Register je javno dostopen na 
spletni strani ESMA in vsebuje informacije 
o storitvah ali poslih, ki jih lahko podjetja 
iz držav zunaj EU opravljajo, ter sklic na 
pristojni organ, odgovoren za nadzor teh 
podjetij v tretji državi.

ESMA registrira podjetja iz držav zunaj 
EU, ki lahko opravljajo investicijske 
storitve ali posle v Uniji v skladu s
členoma 36 in 37. Register je javno 
dostopen na spletni strani ESMA in 
vsebuje informacije o storitvah ali poslih, 
ki jih lahko podjetja iz držav zunaj EU 
opravljajo, ter sklic na pristojni organ, 
odgovoren za nadzor teh podjetij v EU.

Or. en

Predlog spremembe 800
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če so pogoji iz odstavka 2 izpolnjeni,
ESMA prekliče registracijo podjetja iz 
države zunaj EU v registru iz člena 38, če:

1. ESMA prekliče registracijo podjetja iz 
države zunaj EU v registru iz člena 38, če:

Or. en

Predlog spremembe 801
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ima ESMA dobro utemeljene razloge 
na podlagi dokumentiranih dokazov, da je 
podjetje iz države zunaj EU pri opravljanju 
investicijskih storitev in poslov v Uniji 

(a) ima ESMA dobro utemeljene razloge 
na podlagi dokumentiranih dokazov, da je 
podjetje iz tretje države pri opravljanju 
investicijskih storitev in poslov v Uniji 
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ravnalo na način, ki jasno škoduje 
interesom vlagateljev ali pravilnemu 
delovanju trgov, ali

ravnalo na način, ki jasno škoduje 
interesom vlagateljev ali pravilnemu 
delovanju trgov, ali

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da udeleženci na veleprodajnem trgu, kot so primerne nasprotne stranke in 
profesionalni vlagatelji, lahko dostopajo do storitev tretjih držav pod pogoji, določenimi v 
členih 35a in 36.

Predlog spremembe 802
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ima ESMA dobro utemeljene razloge 
na podlagi dokumentiranih dokazov, da je 
podjetje iz države zunaj EU pri opravljanju 
investicijskih storitev in poslov v Uniji 
ravnalo na način, ki jasno škoduje 
interesom vlagateljev ali pravilnemu 
delovanju trgov, ali

(a) ima ESMA dobro utemeljene razloge 
na podlagi dokumentiranih dokazov, da je 
podjetje iz države zunaj EU pri opravljanju 
investicijskih storitev in poslov v Uniji 
ravnalo na način, ki škoduje interesom 
vlagateljev ali pravilnemu delovanju trgov, 
ali

Or. en

Predlog spremembe 803
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ima ESMA dobro utemeljene razloge 
na podlagi dokumentiranih dokazov, da je 
podjetje iz države zunaj EU pri opravljanju 
investicijskih storitev in poslov v Uniji 
resno kršilo določbe, ki veljajo zanj v tretji 

(b) ima ESMA dobro utemeljene razloge 
na podlagi dokumentiranih dokazov, da je 
podjetje iz tretje države pri opravljanju 
investicijskih storitev in poslov v Uniji 
resno kršilo določbe, ki veljajo zanj v tretji 
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državi, ter na podlagi katerih je Komisija 
sprejela sklep v skladu s členom 37(1).

državi, v kateri je njegov sedež ali prek 
katere zagotavlja storitve ali posle ter na 
podlagi katerih je Komisija sprejela sklep v 
skladu s členom 37(1).

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da udeleženci na veleprodajnem trgu, kot so primerne nasprotne stranke in 
profesionalni vlagatelji, lahko dostopajo do storitev tretjih držav pod pogoji, določenimi v 
členih 35a in 36.

Predlog spremembe 804
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ima ESMA dobro utemeljene razloge 
na podlagi dokumentiranih dokazov, da je 
podjetje iz države zunaj EU pri opravljanju 
investicijskih storitev in poslov v Uniji
resno kršilo določbe, ki veljajo zanj v tretji 
državi, ter na podlagi katerih je Komisija 
sprejela sklep v skladu s členom 37(1).

(b) ima ESMA dobro utemeljene razloge 
na podlagi dokumentiranih dokazov, da je 
podjetje iz države zunaj EU pri opravljanju 
investicijskih storitev in poslov v Uniji 
kršilo določbe, ki veljajo zanj v tretji 
državi, ter na podlagi katerih je Komisija 
sprejela sklep v skladu s členom 37(1).

Tak preklic lahko pri ESMA zahtevajo 
pristojni organi države članice, kjer 
podjetje tretje države zagotavlja storitve.

Or. en

Predlog spremembe 805
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ESMA zadevo posreduje pristojnemu 
organu tretje države, ta pa ne sprejme 

(a) ESMA zadevo posreduje pristojnemu 
organu tretje države, ta organ pa ne 
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ustreznih ukrepov, potrebnih za zaščito 
vlagateljev in ustrezno delovanje trgov v 
Uniji, ali ne dokaže, da zadevno podjetje 
tretje države izpolnjuje zahteve, ki veljajo 
zanj v tretji državi; ter

sprejme ustreznih ukrepov, potrebnih za 
zaščito vlagateljev in ustrezno delovanje 
trgov v Uniji, ali ne dokaže, da podjetje 
tretje države izpolnjuje zahteve, ki veljajo 
zanj v tretji državi; ter

Or. en

Predlog spremembe 806
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. ESMA Komisijo takoj obvesti o vsakem 
ukrepu, sprejetem v skladu z odstavkom 1, 
in svojo odločitev objavi na spletni strani.

3. ESMA Komisijo takoj obvesti o vsakem 
ukrepu, sprejetem v skladu z odstavkom 1, 
in svojo odločitev v zvezi s podjetjem tretje 
države objavi na spletni strani. Odločitev je 
objavljena pet let.

Or. en

Predlog spremembe 807
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija oceni, ali pogoji, v skladu s 
katerimi je bil sklep iz člena 37(1) sprejet, 
za zadevno tretjo državo veljajo še naprej.

4. Komisija ponovno oceni, ali so pogoji, v 
skladu s katerimi je bil sklep o 
enakovrednosti iz člena 37(1) sprejet, za 
zadevno tretjo državo še vedno izpolnjeni.

Or. en

Predlog spremembe 808
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE



PE489.478v01-00 102/118 AM\901887SL.doc

SL

Predlog uredbe
Člen 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39 a
Dodatne zahteve

Če podjetje tretje države zagotavlja ali 
opravlja storitve ali posle iz člena 35a(1) 
ali člena 36(1) za primerno nasprotno 
stranko ali profesionalno stranko v državi 
članici, ta država članica ne sme nalagati 
dodatnih zahtev podjetju tretje države v 
zvezi z zadevami, ki jih zajemata Direktiva 
[nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov] ali ta uredba.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da udeleženci na veleprodajnem trgu, kot so primerne nasprotne stranke in 
profesionalni vlagatelji, lahko dostopajo do storitev tretjih držav pod pogoji, določenimi v 
členih 35a in 36. Tako je jasno, da je to usklajen režim EU za zagotavljanje čezmejnih storitev 
Glej drugi odstavek člena 36(1) direktive o trgih finančnih instrumentov II.

Predlog spremembe 809
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Naslov 8 – Razdelek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razdelek 1 a
Opravljanje storitev z ustanovitvijo 

podružnice
Člen 39a

Ustanovitev podružnice
1. Države članice zahtevajo, da podjetje 
tretje države, ki namerava na njihovem 
ozemlju opravljati investicijske storitve ali 
posle skupaj s pomožnimi storitvami prek 
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podružnice, pridobi predhodno dovoljenje 
pristojnih organov teh držav članic v 
skladu z naslednjimi določbami:
(a) Komisija je sprejela sklep v skladu z 
odstavkom 3;
(b) za opravljanje storitev, za katere 
podjetje iz tretje države zaprosi za 
dovoljenje, sta potrebna dovoljenje in 
nadzor v tretji državi, v kateri ima zadevno 
podjetje sedež in ima ustrezno dovoljenje 
za poslovanje. Tretja država, v kateri ima 
podjetje tretje države sedež, ne bi smela 
biti uvrščena na seznam Projektne 
skupine za finančno ukrepanje proti 
pranju denarja in financiranju 
terorističnih dejavnosti (FATF) držav in 
ozemelj, ki ne sodelujejo;
(c) dogovori o sodelovanju, ki vključujejo 
določbe, ki urejajo izmenjavo informacij 
za ohranitev celovitosti trga in zaščito 
vlagateljev, veljajo med pristojnimi organi 
v zadevni državi članici in pristojnimi 
nadzornimi organi tretje države, v kateri 
ima podjetje sedež;
(d) podružnica prosto razpolaga z 
zadostnim začetnim kapitalom;
(e) imenuje se ena ali več oseb, 
odgovornih za upravljanje podružnice, ki 
izpolnjujejo zahteve iz člena 9(1);
(f) tretja država, v kateri ima sedež 
podjetje tretje države, je podpisala 
sporazum z državo članico, v kateri mora 
biti ustanovljena podružnica, ki je 
popolnoma v skladu s standardi iz 
člena 26 Vzorčne konvencije OECD o 
davku na dohodek in kapital ter 
zagotavlja učinkovito izmenjavo 
informacij o davčnih zadevah, vključno z 
večstranskimi davčnimi sporazumi, če ti 
obstajajo;
(g) podjetje v času izdaje dovoljenja 
sodeluje v odškodninski shemi za 
vlagatelje, ki je pooblaščena ali priznana v 
skladu z Direktivo 97/9/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 3. marca 1997 
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o odškodninskih shemah za vlagatelje.
2. Države članice zagotovijo, da podjetje iz 
tretje države, ki namerava opravljati 
investicijske storitve ali posle skupaj s 
pomožnimi storitvami za neprofesionalne 
stranke na ozemlju teh držav članic, 
ustanovi podružnico v Uniji.
3. Komisija lahko sprejme odločitev v 
skladu s postopkom iz člena 95 v zvezi s 
tretjo državo, če pravne in nadzorne 
ureditve te tretje države zagotavljajo, da 
podjetja z izdanim dovoljenjem v tej tretji 
državi izpolnjujejo pravno zavezujoče 
zahteve, ki ustrezajo zahtevam iz te 
uredbe, Direktive št. .../... (EU) [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov] 
in Direktive 2006/49/ES [direktiva o 
kapitalski ustreznosti] ter njihovim 
izvedbenim ukrepom, ter da ta tretja 
država izvaja enakovredno vzajemno 
priznavanje okvira za skrbno upravljanje, 
ki se uporablja za investicijska podjetja, ki 
imajo dovoljenje v skladu s to direktivo.
Okvir tretje države za skrbno upravljanje 
se lahko šteje za enakovrednega, če 
izpolnjuje vse naslednje pogoje:
(a) podjetja, ki opravljajo investicijske 
storitve in posle v tej tretji državi, imajo 
dovoljenje ter so predmet stalnega in 
učinkovitega nadzora in uveljavljanja;
(b) za podjetja, ki opravljajo investicijske 
storitve in posle v tej tretji državi, veljajo 
zadostne zahteve glede kapitala in 
ustrezne zahteve za delničarje in člane 
njihove uprave;
(c) za podjetja, ki opravljajo investicijske 
storitve in posle, veljajo ustrezne 
organizacijske zahteve na področjih 
funkcij notranjega nadzora;
(d) zagotavlja preglednost in celovitost 
trga s preprečevanjem tržnih zlorab v 
obliki trgovanja z notranjimi 
informacijami in tržne manipulacije.
4. Podjetje iz tretje države iz odstavka 1 
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predloži vlogo pristojnemu organu države 
članice, v kateri namerava ustanoviti 
podružnico, potem ko Komisija sprejme 
odločitev, v kateri ugotovi, da okvir za 
skrbno upravljanje tretje države, v kateri 
ima dovoljenje za poslovanje podjetje iz 
tretje države, ustreza zahtevam iz 
odstavka 3.

Člen 39b
Obveznost zagotavljanja informacij
Podjetje iz tretje države, ki namerava 
pridobiti dovoljenje za opravljanje 
investicijskih storitev ali poslov skupaj s 
pomožnimi storitvami na ozemlju te 
države članice, predloži pristojnemu 
organu te države članice naslednje:
(a) ime organa, odgovornega za njegov 
nadzor v zadevni tretji državi. Če je za 
nadzor odgovoren več kot en organ, se 
navedejo podrobnosti o zadevnih 
področjih pristojnosti;
(b) vse zadevne podrobnosti o podjetju 
(ime, pravna oblika, sedež in naslov, člani 
uprave, večji delničarji) ter program 
dejavnosti, v katerem so določene 
investicijske storitve in/ali posli ter 
pomožne storitve, ki se bodo opravljale, 
ter organizacijska struktura podružnice, 
skupaj z opisom morebitnega zunanjega 
izvajanja bistvenih operativnih funkcij s 
strani tretje stranke;
(c) ime oseb, ki so odgovorne za vodenje 
podružnice, in zadevne dokumente za 
dokazilo skladnosti z zahtevami iz 
člena 9(1) Direktive št.  .../... (EU) [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov];
(d) informacije o začetnem kapitalu, s 
katerim lahko podružnica prosto 
razpolaga.

Člen 39c
Izdaja dovoljenja
1. Pristojni organ države članice, v kateri 
namerava podjetje iz tretje države 
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ustanoviti podružnico, izda dovoljenje 
šele, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) pristojni organ se prepriča, da so 
izpolnjeni pogoji iz člena 41 Direktive št. 
.../... (EU) [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov];
(b) pristojni organ se prepriča, da bo 
podružnica podjetja iz tretje države lahko 
izpolnjevala določbe iz odstavka 3.
Podjetje iz tretje države se o izdaji ali 
zavrnitvi izdaje dovoljenja obvesti v šestih 
mesecih po predložitvi popolnega 
zahtevka.
2. Podružnica podjetja tretje države, ki 
ima dovoljenje v skladu z odstavkom 1, 
izpolnjuje obveznosti iz členov 16, 17, 23, 
24, 25, 27, 28(1) in 30 te uredbe ter členov 
13 do 23 Direktive št. …/…(EU) [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov] 
in ukrepov, sprejetih v skladu z 
navedenimi akti, ter je predmet nadzora 
pristojnega organa v državi članici, v 
kateri je bilo dovoljenje izdano.
Države članice ne smejo naložiti nobenih 
dodatnih zahtev glede organizacije in 
poslovanja podružnice v zvezi z zadevami 
iz te direktive.

Člen 39d
Opravljanje storitev v drugih državah 
članicah
1. Podjetje tretje države, ki ima dovoljenje 
v skladu s členom 43 Direktive št. .../... 
(EU) [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], lahko opravlja storitve in 
posle, zajete v dovoljenje, v drugih 
državah članicah Unije, ne da bi za to 
moralo ustanoviti nove podružnice. V ta 
namen pristojnemu organu države 
članice, v kateri je ustanovljena 
podružnica, sporoči naslednje 
informacije:
(a) državo članico, v kateri namerava 
poslovati;
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(b) poslovni načrt, zlasti z navedbo 
investicijskih storitev in/ali poslov ter 
pomožnih storitev, ki jih namerava 
opravljati v tej državi članici.
Pristojni organ države članice, v kateri je 
ustanovljena podružnica, v enem mesecu 
po prejetju informacij te informacije 
posreduje pristojnemu organu države 
članice gostiteljice, imenovanemu za 
kontaktno točko v skladu s členom 83(1) 
Direktive št. .../... (EU) [nova direktiva o 
trgih finančnih instrumentov]. Podjetje iz 
tretje države lahko nato začne zagotavljati 
zadevno storitev ali storitve v državi 
članici gostiteljici.
V primeru spremembe katerega koli 
podatka, sporočenega v skladu s prvim 
pododstavkom, podjetje iz tretje države 
vsaj en mesec pred uvedbo spremembe 
pristojnemu organu države članice, v 
kateri je ustanovljena podružnica, 
predloži pisno obvestilo o tej spremembi. 
Pristojni organ države članice, v kateri je 
ustanovljena podružnica, o teh 
spremembah obvesti pristojni organ 
države članice gostiteljice.
Podjetje ostane pod nadzorom države 
članice, v kateri je ustanovljena 
podružnica, v skladu s členom 43 
Direktive št. .../... (EU) [nova direktiva o 
trgih finančnih instrumentov].
2. ESMA pripravi osnutek regulativnih 
tehničnih standardov za določitev:
(a) minimalne vsebine dogovorov o 
sodelovanju iz člena 41(1)(c) Direktive št. 
.../... (EU) [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov] za zagotovitev, 
da pristojni organi države članice, ki izda 
dovoljenje podjetju tretje države, lahko 
izvajajo vsa svoja nadzorna pooblastila iz 
te direktive;
(b) natančne vsebine poslovnega načrta, 
kot zahteva člen 42(b) Direktive št. .../... 
(EU) [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov];
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(c) vsebine dokumentov o vodenju 
podružnice, kot zahteva člen 42(c) 
Direktive št. .../... (EU) [nova direktiva o 
trgih finančnih instrumentov];
(d) natančne vsebine informacij o 
začetnem kapitalu, ki je prosto na 
razpolago podružnici, kot zahteva 
člen 42(d) Direktive št. .../... (EU) [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov].
ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do [XXX].
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka v 
skladu s postopkom, ki ga določajo členi 
od 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.
3. ESMA pripravi osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov za določitev 
standardnih obrazcev, predlogov in 
postopkov za sporočanje informacij in 
obveščanje v skladu v skladu s temi 
odstavki.
ESMA predloži zadevne osnutke 
izvedbenih tehničnih standardov Komisiji 
do [31. decembra 2016].
Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje 
izvedbenih tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka v skladu s členom 15 
Uredbe (EU) št. 1095/2010.
4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 40 o 
ukrepih za opredelitev pogojev za oceno 
zadostnega začetnega kapitala, ki je 
podružnici prosto na razpolago, ob 
upoštevanju investicijskih storitev ali 
poslov, ki jih opravlja podružnica, ter 
vrste strank, katerim so storitve 
namenjene.

Razdelek 1 b
Registracija in odvzem dovoljenj

Člen 39e
Registracija
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Države članice registrirajo podjetja, ki 
imajo dovoljenje v skladu s členom 41. 
Register je javno dostopen in vsebuje 
informacije o storitvah ali poslih, za 
katere imajo podjetja iz tretje države 
dovoljenje. Register se redno posodablja. 
Organ ESMA se obvesti o vsakem 
izdanem dovoljenju.
ESMA pripravi seznam vseh podjetij 
tretjih držav, ki imajo dovoljenje za 
opravljanje storitev in poslov v Uniji. 
Seznam vsebuje informacije o storitvah ali 
poslih, za katere je podjetje iz tretje države 
pridobilo dovoljenje, in se redno 
posodablja. ESMA objavi seznam na svoji 
spletni strani in ga posodablja.

Člen 39f
Odvzem dovoljenj
Pristojni organ, ki je izdal dovoljenje v 
skladu s členom 43, lahko odvzame 
dovoljenje, izdano podjetju iz tretje države, 
če takšno podjetje:
(a) dovoljenja ne uporabi v 12 mesecih, se 
izrecno odpove dovoljenju ali ni v zadnjih 
šestih mesecih zagotavljalo nobenih 
investicijskih storitev ali opravljalo 
investicijskih poslov, razen če država 
članica določi, da dovoljenje v takih 
primerih preneha veljati;
(b) pridobi dovoljenje z navajanjem lažnih 
podatkov ali na kakršen koli drug 
nepravilen način;
(c) ne izpolnjuje več pogojev, pod katerimi 
je bilo dovoljenje izdano;
(d) hudo in sistematično krši predpise, 
sprejete v skladu s to direktivo, ki določajo 
pogoje poslovanja za investicijska podjetja 
in veljajo za podjetja tretjih držav;
(e) spada v katerega koli od primerov, v 
katerih nacionalna zakonodaja glede 
zadev izven področja uporabe te direktive 
določa odvzem.
ESMA se obvesti o vsakem odvzemu
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dovoljenja.
Odvzem se objavi na seznamu iz člena 45 
za obdobje petih let.

Or. en

Obrazložitev

To poglavje bi moralo biti v uredbi, ne pa v direktivi.

Predlog spremembe 810
Olle Schmidt
v imenu skupine ALDE

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je v skladu s členom 41 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi s členi 2(3), 4(3), 6(2), 8(4), 
10(2), 11(2), 12(2), 13(7), 14(5), 14(6), 
16(3), 18(2), 18(3), 19(3), 20(3), 28(6), 
29(6), 30(3), 31(8), 32(6), 35(10) in 45(2).

Komisija je v skladu s členom 41 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi s členi 12(2), 14(6), 18(3), 
28(6), 29(6), 30(3), 31(8), 35(10) in 45(2).

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev s predhodnimi spremembami.

Predlog spremembe 811
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pred iztekom [2 let po začetku uporabe 
uredbe o trgih finančnih instrumentov, kot 
je določeno v členu 41(2)] Komisija po 
posvetovanju z ESMA predloži poročilo 

1. Pred iztekom [2 let po začetku uporabe 
uredbe o trgih finančnih instrumentov, kot 
je določeno v členu 41(2)] Komisija po 
posvetovanju z ESMA predloži poročilo 
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Evropskemu parlamentu in Svetu o tem, 
kakšen vpliv imajo obveznosti glede 
preglednosti, uvedene v skladu s členi 3 do
6 in 9 do 12, v praksi, zlasti na uporabo in 
nadaljnjo ustreznost opustitve obveznosti 
glede preglednosti pred trgovanjem, 
uvedene v skladu s členoma 3(2) ter 4(2) in
(3).

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem, 
kakšen vpliv imajo obveznosti glede 
preglednosti, uvedene v skladu s členi 3 do 
12, v praksi, zlasti na uporabo in nadaljnjo 
ustreznost opustitve obveznosti glede 
preglednosti pred trgovanjem, uvedene v 
skladu s členoma 3(2) ter 4(2) in (3) ter 
členom 8.

Or. en

Obrazložitev

Učinek obveznosti v zvezi s preglednostjo na trgu nelastniških finančnih instrumentov je treba 
podobno preučiti, saj je zamisel o njem povsem nova.

Predlog spremembe 812
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pred iztekom [2 let po začetku uporabe 
uredbe o trgih finančnih instrumentov, kot 
je določeno v členu 41(2)] Komisija po 
posvetovanju z ESMA predloži poročilo 
Svetu in Parlamentu o delovanju člena 13, 
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 13(1). Komisija lahko sprejme 
katere koli ustrezne predloge, 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.

2. Pred iztekom [2 let po začetku uporabe 
uredbe o trgih finančnih instrumentov, kot 
je določeno v členu 41(2)] Komisija po 
posvetovanju z ESMA predloži poročilo 
Svetu in Parlamentu o delovanju člena 13, 
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 13(1). Komisija lahko sprejme 
ustrezne predloge, 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, v realnem času in kar lahko 
deluje kot enota sistema stalnih 
informacij iz Direktive o trgih finančnih 
instrumentov in razveljavitvi Direktive 
2004/39/ES (2011/0298(COD)) ter kot 
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centralizirani sistem za sodelovanje v 
skladu s cilji Uredbe o trgovanju z 
notranjimi informacijami in tržni 
manipulaciji (C7-0360/11), s katerim je 
mogoče ugotoviti zlorabe, do katerih 
prihaja na različnih trgih in v različnih 
državah.

Or. fi

Predlog spremembe 813
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pred [2 leti po začetku uporabe uredbe 
o trgih finančnih instrumentov, kot je 
določeno v členu 41(2)] Komisija po 
posvetovanju z ESMA predloži poročilo 
Evropskemu parlamentu in Svetu o 
izvedljvosti razvijanja evropskega sistema 
najboljše ponudbe in povpraševanja za 
konsolidirane ponudbe in če bi lahko bila 
ustrezna poslovna rešitev za zmanjšanje 
neismetrije informacij med udeleženci na 
trgu in orodje, s katerim bi regulativni 
organi bolje spremljali dejavnosti 
ponudbe na mestih trgovanja.

Or. en

Obrazložitev

Kerb bi bila uvedba evropskega sistema najboljše ponudbe in povpraševanja v sedanjem 
okolju trgovanja v Evropi zelo draga, bi moral organ ESMA pretehtati, ali naj si zanj 
prizadevamo, ko finančni trgi EU postajajo vedno bolj povezani in izpopolnjeni.

Predlog spremembe 814
Markus Ferber
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Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslednji pododstavek se doda členu 67(2) 
Uredbe [EMIR]: „Repozitorij sklenjenih 
poslov prenese podatke pristojnim 
organom v skladu z zahtevami iz člena 23 
Uredbe [MiFIR].“

Naslednji pododstavek se doda členu 81(3) 
Uredbe [EMIR]: „Repozitorij sklenjenih 
poslov prenese podatke pristojnim 
organom v skladu z zahtevami iz člena 23 
Uredbe [MiFIR].“

Or. en

Predlog spremembe 815
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 44 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslednji pododstavek se doda členu 1 
Uredbe [EMIR]:
„5a. Obveznost kliringa iz člena 4 in 
obveznost poročanja iz člena 9 ne veljata 
za pogodbe za izvedene finančne 
instrumente, pri katerih je nasprotna 
stranka član Evropskega sistema 
centralnih bank“
(Zaradi jasnosti temelji predlagana 
sprememba člena 1 uredbe o infrastrukturi 
evropskega trga na kompromisu, ki ga je 
sklenil Evropski parlament dne 29. marca
2012 na plenarnem zasedanju v prvi 
obravnavi („kompromis“) in ne na 
predlogu Komisije z dne 15. septembra 
2010 COM(2010)484 končno (predlog 
Komisije).).

Or. en

Obrazložitev

The subjective exemption of the members of the ESCB from the application of the Regulation 
[EMIR] laid down in the Regulation [EMIR] is not sufficient to ensure that a derivative 
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contract to which a member of the ESCB is counterparty is exempt from the clearing and 
reporting obligations. Furthermore, it should be noted the reporting obligations foreseen 
under Regulation [EMIR] require CCPs and counterparties to ensure that the details of any 
derivative contract they have concluded is reported to a trade repository. We are of the view 
that this reporting could severely compromise the effectiveness of operations conducted by 
central banks as part of their statutory objectives and tasks, namely in the field of monetary 
policy or foreign exchange operations, which relies on timeliness and confidentiality. This is 
particularly true where the counterparties of a member of the ESCB would be obliged to 
report information relating to specific types of derivative contracts as the size of those 
derivative contracts at certain times could allow market participants to identify almost 
immediately ESCB central banks’ transactions as such, even without the release of their 
name. The above amendment also aims at clarifying that, in view of the subjective exemption 
provided to the members of the ESCB, derivative contracts to which a member of the ESCB is 
counterparty are exempt from the clearing obligation. Against this backdrop and in order to 
ensure consistency with the corresponding amendments suggested to the proposed MiFIR,
(see paragraph 7 and amendment 12 of ECB opinion CON/2012/21), it is recommended to 
amend Regulation [EMIR] to ensure that derivative contracts to which a member of the ESCB 
is counterparty are exempt from clearing and reporting obligations.

Predlog spremembe 816
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 44 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslednji pododstavek se doda členu 71.3 
Uredbe [ ] (EMIR): „Člena [3] in [8] ne 
veljata za posle znotraj skupine v petih 
letih po začetku uporabe te uredbe. Za ta 
namen se pogoja 2(a)(i) in 2(a)(iv) 
odstranita iz opredelitve poslov znotraj 
skupine v členu [2a] te uredbe v tem 
petletnem obdobju.“

Or. en

Predlog spremembe 817
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 44 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 44a
Sprememba Uredbe (EU) št. 236/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji 
na kratko in nekaterih vidikih zamenjav 

kreditnega tveganja
Člen 10 uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o prodaji na kratko in nekaterih 
vidikih zamenjav kreditnega tveganja se 
spremeni: „Členi 5, 6, 7, 8, 12 in 13 ter 
členi 18 do 19 se uporabljajo za vse 
fizične in pravne osebe, ki imajo 
prebivališče ali sedež v Uniji ali tretji 
državi.“

Or. fr

Obrazložitev

Za preprečitev vsakršnega izogibanja evropskemu predpisu in zagotovitev njegovega 
dejanskega izvajanja bi bilo zaželeno, da bi na podlagi uredbe o trgih finančnih instrumentov 
spremenili člen 10, tako da bi se pravilo o najdbi (locate rule) in nujni ukrepi uporabljali za 
fizične in pravne osebe, ki imajo prebivališče ali sedež v Uniji ali tretji državi.

Predlog spremembe 818
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obstoječa podjetja tretjih držav so 
sposobna nadaljnjega opravljanja storitev 
in poslov v državah članicah v skladu z 
nacionalnimi ureditvami do [4 leta po 
začetku veljavnosti te uredbe].

1. Obstoječa podjetja tretjih držav lahko še 
naprej opravljajo storitve in posle za 
neprofesionalne stranke v državah 
članicah v skladu z nacionalnimi 
ureditvami do 31. decembra 2016.

Or. en

Predlog spremembe 819
Antolín Sánchez Presedo
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Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Naslov V te uredbe ne velja za posle 
znotraj skupine v petih letih po začetku 
uporabe te uredbe. Za ta namen se pogoja 
2(a)(i) in 2(a)(iv) odstranita iz opredelitve 
poslov znotraj skupine v členu [2a] 
Uredbe [ ] (EMIR) v tem petletnem 
obdobju.“

Or. en

Predlog spremembe 820
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Naslov V te uredbe ne velja za posle 
znotraj skupine v petih letih po začetku 
uporabe te uredbe. Za ta namen se pogoja 
2(a)(i) in 2(a)(iv) odstranita iz opredelitve 
poslov znotraj skupine v členu [2a] 
Uredbe (EMIR) v tem petletnem 
obdobju.“

Or. en

Obrazložitev

Requiring mandatory trading of intra-group transactions, that at a first stage would not 
comply with the requirements in Article 2a.2(a)(i) and (iv) of EMIR, would have a negative 
impact on financial groups, members of which are located in countries where the legislative 
process for introducing the G-20 commitments has not yet been started. In fact, there are 
many G-20 countries (such as México, Argentina and Brazil) that have committed to put in 
place regulations that are similar to those of the EU and such countries’ legislators are 
waiting for the outcome of European and US regulators. As time is needed to develop similar 
legal frameworks in these countries, in the meantime a form of “grandfathering” should be 
offered to avoid forcing these intra-group transactions to be mandatorily traded on a trading 
venue.
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Predlog spremembe 821
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, v katerih 
opredeli podaljšanje obdobja uporabe iz 
odstavka 2, pri čemer upošteva sklepe o 
enakovrednosti, ki jih je Komisija že 
sprejela v skladu s členom 37, ter 
pričakovan napredek glede regulativnega 
in nadzornega okvira tretjih držav.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 822
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba velja od [24 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe], z izjemo 
členov 2(3), 4(3), 6(2), 8(4), 10(2), 11(2), 
12(2), 13(7), 14(5), 14(6), 16(3), 18(2,), 
18(3), 19(3), 20(3), 23(8), 24(5), 26, 28(6), 
29(6), 30(3), 31, 32, 33, 34 in 35, ki 
začnejo veljati takoj po začetku veljavnosti 
te uredbe.

Ta uredba velja od [24 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe], z izjemo 
členov 2(3), 4(3), 6(2), 8(4), 10(2), 11(2), 
12(2), 13(7), 14(5), 14(6), 16(3), 18(2,), 
18(3), 19(3), 20(3), 23(8), 24(5), 25, 26, 
28(6), 29(6), 30(3), 31, 32, 33, 34 in 35, ki 
začnejo veljati takoj po začetku veljavnosti 
te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 823
Pascal Canfin
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba velja od [24 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe], z izjemo 
členov 2(3), 4(3), 6(2), 8(4), 10(2), 11(2), 
12(2), 13(7), 14(5), 14(6), 16(3), 18(2,), 
18(3), 19(3), 20(3), 23(8), 24(5), 26, 28(6), 
29(6), 30(3), 31, 32, 33, 34 in 35, ki 
začnejo veljati takoj po začetku veljavnosti 
te uredbe.

Ta uredba velja od [12 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe], z izjemo 
členov 2(3), 4(3), 6(2), 8(4), 10(2), 11(2), 
12(2), 13(7), 14(5), 14(6), 16(3), 18(2,), 
18(3), 19(3), 20(3), 23(8), 24(5), 26, 28(6), 
29(6), 30(3), 31, 32, 33, 34 in 35, ki 
začnejo veljati takoj po začetku veljavnosti 
te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 824
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Ta uredba začne za osebe, ki so bile 
doslej po členu 2(1)(k) Direktive 
2004/39/ES izvzete, veljati od [dve leti po 
začetku veljavnosti uredbe].

Or. de

Obrazložitev

Uredba MiFIR se bo v prihodnje uporabljala za nove udeležence, ki so bili doslej izvzeti iz 
področja uporabe te uredbe. Ti udeleženci bodo morali sprva izpolniti zapletene zahteve, 
poleg tega pa izvesti tudi prestrukturiranje. Za razliko od njih morajo finančne institucije 
izpolniti zgolj dodatne zahteve. Ta podjetja torej potrebujejo daljši izvedbeni rok.


