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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skladih denarnega trga
(COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0615),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0263/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Izvedeni finančni instrumenti, 
upravičeni do naložb SDT, bi se morali 
uporabljati le za varovanje obrestne mere 
in valutnega tveganja ter bi morali imeti 
kot osnovni instrument obrestne mere, 
menjalne valute ali indekse, ki 
predstavljajo te kategorije. Kakršna koli
uporaba izvedenih finančnih instrumentov 
z drugačnim namenom ali za druga 
osnovna sredstva bi morala biti 
prepovedana. Izvedeni finančni instrumenti 
bi morali biti uporabljeni le kot dopolnilo 
strategije sklada, ne pa kot glavni 
instrument za doseganje ciljev sklada. Če 

(25) Izvedeni finančni instrumenti, 
upravičeni do naložb SDT, bi se morali 
uporabljati le za varovanje obrestne mere 
in valutnega tveganja ter bi morali imeti 
kot osnovni instrument obrestne mere, 
menjalne valute ali indekse, ki 
predstavljajo te kategorije. Vsaka uporaba 
izvedenih finančnih instrumentov z 
drugačnim namenom ali za druga osnovna 
sredstva bi morala biti prepovedana. 
Izvedeni finančni instrumenti bi morali biti 
uporabljeni le kot dopolnilo strategije 
sklada, ne pa kot glavni instrument za 
doseganje ciljev sklada. Če bi SDT vlagal 
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bi SDT vlagal v sredstva, označena z 
valuto, ki ni enaka valuti sklada, se 
pričakuje, da bi upravitelj SDT zavaroval 
celotno izpostavljenost valutnemu 
tveganju, vključno prek izvedenih 
finančnih instrumentov.

v sredstva, označena z valuto, ki ni enaka 
valuti sklada, se pričakuje, da bi upravitelj 
SDT zavaroval celotno izpostavljenost 
valutnemu tveganju, vključno prek 
izvedenih finančnih instrumentov. SDT bi 
moralo biti omogočeno vlaganje v 
izvedene finančne instrumente, če se z 
njimi trguje na reguliranem trgu iz člena 
50(1)(a), (b) ali (c) Direktive 2009/65/ES 
ali na organiziranem mestu trgovanja, 
opredeljenem v [novi direktivi o trgih 
finančnih instrumentov]4a.
.
___________________
4a UL L....

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) SDT bi moralo biti omogočeno 
vlaganje v enote ali deleže drugih SDT in 
tako bi bilo preprečeno tveganje, da bi se 
izbira upravičenih sredstev za vlagatelja 
neoptimalno zožila.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Pomembno je, da obvladovanje 
tveganja SDT ni pristransko zaradi 
kratkoročnih odločitev, na katere vpliva 

(39) Za zagotavljanje ustreznega 
upravljanja likvidnosti morajo SDT 
vzpostaviti zanesljive politike in postopke 
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možna bonitetna ocena SDT. Zato je treba 
SDT ali njegovemu upravitelju 
prepovedati, da zahteva ocenitev SDT s 
strani bonitetne agencije, in s tem 
preprečiti, da bi se ta zunanja bonitetna 
ocena uporabila za namene trženja. SDT 
ali njegov upravitelj prav tako ne smeta 
uporabljati alternativnih načinov za 
pridobitev bonitetne ocene za SDT. Če 
SDT pridobi zunanjo bonitetno oceno na 
pobudo bonitetne agencije ali na zahtevo 
tretje strani, ki je neodvisna od SDT, ali 
upravitelja in ne deluje v imenu nobenega 
od njiju, se upravitelj SDT ne bi smel 
zanašati na merila, povezana z navedeno 
zunanjo bonitetno oceno. Za zagotavljanje 
ustreznega upravljanja likvidnosti morajo 
SDT vzpostaviti zanesljive politike in 
postopke za informiranje o investitorjih.
Politike, ki jih mora vzpostaviti upravitelj, 
bi morale pomagati razumeti bazo
investitorjev v SDT, da bi bilo mogoče 
predvideti velike odkupe. Da bi se izognili 
nenadnim množičnim zahtevam za odkup, 
s katerimi se lahko sreča SDT, bi morala 
biti posebna pozornost namenjena velikim
investitorjem, ki predstavljajo znaten delež 
sredstev SDT in kjer en investitor
predstavlja večji delež od deleža dnevno 
zapadlih sredstev. V tem primeru bi moral 
SDT povečati delež svojih dnevno zapadlih 
sredstev na delež investitorja. Upravitelj bi 
moral, kadar je mogoče, preveriti 
istovetnost investitorjev, tudi če jih 
zastopajo imenski računi, portali ali kateri 
koli drug posredni kupec.

za informiranje o vlagateljih. Politike, ki 
jih mora vzpostaviti upravitelj, bi morale 
pomagati razumeti bazo vlagateljev v SDT, 
da bi bilo mogoče predvideti velike 
odkupe. Da bi se izognili nenadnim 
množičnim zahtevam za odkup, s katerimi 
se lahko sreča SDT, bi morala biti posebna 
pozornost namenjena velikim vlagateljem, 
ki predstavljajo znaten delež sredstev SDT 
in kjer en vlagatelj predstavlja večji delež 
od deleža dnevno zapadlih sredstev. V tem 
primeru bi moral SDT povečati delež 
svojih dnevno zapadlih sredstev na delež
vlagatelja. Upravitelj bi moral, kadar je 
mogoče, preveriti istovetnost vlagateljev, 
tudi če jih zastopajo imenski računi, portali 
ali drugi posredni kupci.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42a) Finančna kriza dokazuje, da so SDT 
KNVS zaradi svojega ravnanja in narave 
bolj ranljivi za nesorazmeren beg 
vlagateljev, ki se lahko med skladi hitro 
razširi ter ogrozi likvidnost in 
razpoložljivost kratkoročnih posojil, 
predvsem za banke. Zaradi tega SDT 
KNVS ne bi smeli biti na voljo malih 
vlagateljem.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Za omogočanje 
specifičnosti SDT KNVS je treba 
SDT KNVS omogočiti, da za določanje 
konstantne NVS na enoto ali delež 
uporabijo tudi računovodsko metodo po 
odplačni vrednosti. Ne glede na to bi moral 
SDT KNVS za namen zagotavljanja 
stalnega spremljanja razlike med 
konstantno NVS na enoto ali delež in NVS 
na enoto ali delež izračunati tudi vrednost 
svojih sredstev na podlagi metod 
vrednotenja po tekočih tržnih cenah ali 
vrednotenja z uporabo notranjega modela.

(43) Za omogočanje 
specifičnosti SDT KNVS je treba 
SDT KNVS omogočiti, da za določanje 
konstantne NVS na enoto ali delež 
uporabijo tudi računovodsko metodo po 
odplačni vrednosti.

Računovodska metoda po odplačni 
vrednosti bi se morala uporabljati samo 
tedaj, kadar bi omogočala ustrezno 
približanje cene instrumenta.
Ker je tveganje prirejanja cen pri 
dolgoročnih osnovnih sredstvih večje, bi 
morala biti uporaba amortizacije omejena 
na instrumente s krajšo preostalo 
zapadlostjo in če instrument ni posebej 
občutljiv za tržne dejavnike. Načeloma naj 
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bi bila največja preostala zapadlost 90 dni.
Vzpostaviti bi bilo treba prag 
pomembnosti in eskalacijske postopke in 
tako zagotoviti, da bodo nemudoma 
sprejeti korektivni ukrepi, če amortizirani 
stroški ne bodo več zagotavljali 
zanesljivega približanja cene 
instrumentov: na splošno bi bil na ravni 
vsega portfelja ustrezen prag 10 bazičnih 
točk.
Ne glede na to bi moral SDT KNVS za 
namen zagotavljanja stalnega spremljanja 
razlike med konstantno NVS na enoto ali 
delež in NVS na enoto ali delež izračunati 
tudi vrednost svojih sredstev na podlagi 
metod vrednotenja po tekočih tržnih cenah 
ali vrednotenja z uporabo notranjega 
modela.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Da bi lahko SDT KNVS obvladoval 
dnevna nihanja vrednosti sredstev iz 
SDT KNVS in omogočal konstantno NVS 
na enoto ali delež, bi moral imeti 
konstantni blažilnik NVS, ki znaša vsaj 
3 % njegovih sredstev. Blažilnik NVS bi 
moral delovati kot mehanizem za blaženje, 
ki bi ohranjal konstantno NVS. Vse razlike 
med konstantno NVS na enoto ali delež in
NVS na enoto ali delež bi moral blažilnik 
NVS odpraviti. V izjemnih tržnih pogojih, 
ko se razlike lahko hitro povečajo, bi moral 
postopek zagotoviti, da je vključena 
celotna veriga upravljanja. Ta postopek 
stopnjevanja bi moral omogočiti, da višje 
vodstvo sprejme hitre ukrepe za izboljšanje 
stanja.

(45) Da bi lahko SDT KNVS obvladoval 
dnevna nihanja vrednosti sredstev iz 
SDT KNVS in omogočal konstantno NVS 
na enoto ali delež, bi moral imeti 
konstantni blažilnik NVS, ki znaša vsaj 
3 % njegovih sredstev. Blažilnik NVS bi 
moral delovati kot mehanizem za blaženje, 
ki bi ohranjal konstantno NVS. Vse razlike 
med konstantno NVS na enoto ali delež in 
NVS na enoto ali delež bi moral blažilnik 
NVS odpraviti. V izjemnih tržnih pogojih, 
ko se razlike lahko hitro povečajo, bi moral 
postopek zagotoviti, da je vključena 
celotna veriga upravljanja. Ta postopek 
stopnjevanja bi moral omogočiti, da višje 
vodstvo sprejme hitre ukrepe za izboljšanje 
stanja.
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Pet let po začetku veljavnosti te uredbe bi 
bilo treba vse SDT KNVS, ustanovljene, 
upravljane ali tržene v Uniji, pretvoriti v 
SDT z variabilno NVS (VNVS).

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Zunanja podpora za SDT, ki ni 
SDT KNVS, katere namen je zagotoviti 
likvidnost ali stabilnost SDT, ali ki ima 
dejansko take učinke, poveča tveganje 
razširitve negativnih vplivov med 
sektorjem SDT in ostalim finančnim 
sektorjem. Tretje strani, ki zagotavljajo 
tako podporo, jo zagotavljajo, ker imajo 
gospodarski interes v družbi za upravljanje, 
ki upravlja SDT, ali ker se želijo izogniti 
kakršni koli škodi, ki bi jo utrpel njihov 
ugled, če bi bilo njihovo ime povezano s 
propadom SDT. Ker se tretje strani izrecno 
ne zavežejo k zagotavljanju podpore in ne 
jamčijo zanjo, ni jasno, ali bo taka podpora 
zagotovljena tudi, ko jo SDT potrebuje. V 
takih razmerah diskrecijska narava 
sponzorske podpore prispeva k negotovosti
med udeleženci na trgu glede vprašanja, 
kdo bo nosil izgube SDT, ko pride do njih. 
Zaradi te negotovosti so SDT še bolj 
ranljivi za bege investitorjev v obdobjih 
finančne nestabilnosti, ko so širša finančna 
tveganja najbolj izrazita ter ko se pojavi 
zaskrbljenost o zdravem poslovanju 
sponzorjev in o njihovi zmožnosti za 
zagotavljanje podpore SDT, s katerimi so 
povezani. Zato se SDT pri ohranjanju 
likvidnosti in stabilnosti svojih NVS na 
enoto ali delež ne bi smeli zanašati na 
zunanjo podporo, razen če ni pristojni 

(47) Zunanja podpora za SDT, ki ni 
SDT KNVS, katere namen je zagotoviti 
likvidnost ali stabilnost SDT, ali ki ima 
dejansko take učinke, poveča tveganje 
razširitve negativnih vplivov med 
sektorjem SDT in ostalim finančnim 
sektorjem. Tretje strani, ki zagotavljajo 
tako podporo, jo zagotavljajo, ker imajo 
gospodarski interes v družbi za upravljanje, 
ki upravlja SDT, ali ker se želijo izogniti 
škodi, ki bi jo utrpel njihov ugled, če bi 
bilo njihovo ime povezano s 
propadom SDT. Ker se tretje strani izrecno 
ne zavežejo k zagotavljanju podpore in ne 
jamčijo zanjo, ni jasno, ali bo taka podpora 
zagotovljena tudi, ko jo SDT potrebuje. V 
takih razmerah diskrecijska narava 
sponzorske podpore prispeva k negotovosti 
med udeleženci na trgu glede vprašanja, 
kdo bo nosil izgube SDT, ko pride do njih. 
Zaradi te negotovosti so SDT še bolj 
ranljivi za beg vlagateljev v obdobjih 
finančne nestabilnosti, ko so širša finančna 
tveganja najbolj izrazita ter ko se pojavi 
zaskrbljenost o zdravem poslovanju 
sponzorjev in o njihovi zmožnosti za 
zagotavljanje podpore SDT, s katerimi so 
povezani. Zato se SDT pri ohranjanju 
likvidnosti in stabilnosti svojih NVS na 
enoto ali delež ne bi smeli zanašati na 
zunanjo podporo, razen če ni pristojni 
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organ SDT izrecno dovolil uporabe 
zunanje podpore za ohranjanje stabilnosti 
finančnih trgov.

organ SDT izrecno dovolil uporabe 
zunanje podpore za ohranjanje stabilnosti 
finančnih trgov.

Da ne bi ogrožali davkoplačevalskega 
denarja, bi morale države članice 
zagotoviti, da državni, regionalni ali
lokalni javni organi ne bodo dajali 
zunanje podpore.
Glede na vse povedano bi moral organ 
ESMA so 31. julija 2015 pripraviti 
podrobne smernice o:
– najvišjem znesku, ki ga lahko dajo 
sponzorji, in veljavnih pogojih,
– značilnostih finančnega sponzorstva, 
zagotovljenega v skladu s to uredbo, 
– najdaljšim trajanjem sponzorstva.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Pristojni organ SDT bi moral preveriti, 
ali lahko SDT trajno izpolnjuje zahteve iz 
te uredbe. Ker imajo pristojni organi v 
skladu z direktivama 2009/65/ES in 
2011/61/EU že široka pooblastila, je treba 
taka pooblastila še razširiti, da se bodo 
izvajala tudi v skladu z novimi skupnimi 
pravili o SDT. Pristojni organi KNPVP ali 
AIS bi morali prav tako preveriti skladnost 
vseh kolektivnih naložbenih podjemov, ki 
obstajajo v trenutku, ko začne veljati ta 
uredba, in imajo lastnosti SDT.

(50) Pristojni organ SDT, v primerih, ko 
SDT preseže prag, pa organ ESMA, bi 
moral v skladu s to uredbo preveriti, ali 
lahko SDT trajno izpolnjuje zahteve iz te 
uredbe. Ker imajo pristojni organi v skladu 
z direktivama 2009/65/ES in 2011/61/EU 
že široka pooblastila, je treba taka 
pooblastila še razširiti, da se bodo izvajala 
tudi v skladu z novimi skupnimi pravili o 
SDT. Pristojni organi KNPVP ali AIS bi 
morali prav tako preveriti skladnost vseh 
kolektivnih naložbenih podjemov, ki 
obstajajo v trenutku, ko začne veljati ta 
uredba, in imajo lastnosti SDT.

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Komisija bi morala sprejeti 
delegirane akte na področju postopka 
notranjega ocenjevanja na podlagi 
člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri 
svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja tudi na strokovni ravni.

(51) Da bi ..., bi bilo treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije na Komisijo prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v zvezi z 
notranjim ocenjevanjem. Komisija bi 
morala ta delegirani akt sprejeti do 31. 
julija 2015. Zlasti pomembno je, da 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
opravi ustrezna posvetovanja tudi na 
strokovni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Komisija bi morala biti pooblaščena
tudi za sprejetje izvedbenih tehničnih 
standardov z uporabo izvedbenih aktov v 
skladu s členom 291 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in členom 15 Uredbe (EU) 
št. 1095/20107. Organ ESMA bi moral biti 
odgovoren za pripravo osnutka izvedbenih 
tehničnih standardov, ki bi ga predložil 
Komisiji, ob upoštevanju predloge za 
poročanje, ki vsebuje informacije o SDT, 
namenjene pristojnim organom.

(52) Komisija bi morala biti tudi pristojna
za sprejetje izvedbenih tehničnih 
standardov do 31. julija 2015, in sicer na 
podlagi izvedbenih aktov v skladu s
členom 291 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in členom 15 Uredbe (EU) 
št. 1095/20107 Evropskega parlamenta in 
Sveta. Organ ESMA bi moral biti 
odgovoren za pripravo osnutka izvedbenih 
tehničnih standardov, ki bi ga predložil 
Komisiji, ob upoštevanju predloge za 
poročanje, ki vsebuje informacije o SDT, 
namenjene pristojnim organom.

__________________ __________________
7 Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 
2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega 
organa (Evropski organ za vrednostne 

7 Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 
2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega 
organa (Evropski organ za vrednostne 
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papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 
716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa 
Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 
15.12.2010, str. 84).

papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 
716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa 
Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 
15.12.2010, str. 84).

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Organ ESMA bi moral imeti možnost 
izvajanja vseh pooblastil, ki jih ima v 
skladu z direktivama 2009/65/ES in 
2011/61/EU, v zvezi s spoštovanjem te 
uredbe. Zaupana mu je tudi priprava 
osnutka regulativnih in izvedbenih 
tehničnih standardov.

(53) Organ ESMA bi moral imeti možnost 
izvajanja vseh pooblastil, ki jih ima v 
skladu z direktivama 2009/65/ES in 
2011/61/EU, v zvezi s spoštovanjem te 
uredbe. Zaupana mu je tudi priprava 
osnutka regulativnih in izvedbenih 
tehničnih standardov do 31. julija 2015.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice na področju, ki ga ureja 
ta uredba, ne dodajajo nobenih dodatnih 
zahtev.

2. Države članice na področju, ki ga ureja 
ta uredba, ne dodajajo nobenih dodatnih 
zahtev.

Države članice, v katerih se ponujajo SDT 
KNVS, uporabljajo poglavje V.

Or. en
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Predlog spremembe 13

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) „mali vlagatelji“ pomeni:

(i) neprofesionalne stranke, kakor so 
opredeljene v [novi direktivi o trgih 
finančnih instrumentov]10a;
(ii) stranke v smislu 
Direktive 2002/92/ES10b;
_________
10a [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov].
10b Direktiva 2002/92/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. decembra 
2002 o zavarovalnem posredovanju (UL L 
9, 15.1.2003, str. 3).

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Noben kolektivni naložbeni podjem ni 
ustanovljen, tržen ali upravljan v Uniji kot 
SDT, če ni pridobil dovoljenja v skladu s to 
uredbo.

Noben kolektivni naložbeni podjem ni 
ustanovljen, tržen ali upravljan v Uniji kot 
SDT, če ni pridobil dovoljenja v skladu s to 
uredbo.

SDT ali upravitelj SDT ima lahko sedež v 
tretji državi, če ne gre za državo:
– v kateri ni davkov ali so zgolj nominalni,
– v kateri ni učinkovite izmenjave 
informacij s tujimi davčnimi organi,
– v kateri zakonodajni, sodni ali upravni 
predpisi niso pregledni,
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– v kateri se ne zahteva dejanska lokalna 
prisotnost ali
– ki je off-shore finančni center.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. AIS dobi dovoljenje kot SDT le, če 
njegov pristojni organ potrdi 
zahtevo UAIS, ki ima v skladu z 
Direktivo 2011/61/EU dovoljenje za 
upravljanje AIS, ter pravila upravljanja 
sklada in izbiro depozitarja.

1. AIS dobi dovoljenje kot SDT le, če 
njegov pristojni organ potrdi 
zahtevo UAIS, ki ima v skladu z 
Direktivo 2011/61/EU dovoljenje za 
upravljanje AIS, ter pravila upravljanja 
sklada in izbiro depozitarja.

SDT AIS ali upravitelj UAIS 
posameznega SDT ima lahko sedež v tretji 
državi, če ne gre za državo:
– v kateri ni davkov ali so zgolj nominalni,
– v kateri ni učinkovite izmenjave 
informacij s tujimi davčnimi organi,
– v kateri zakonodajni, sodni ali upravni 
predpisi niso pregledni,
– v kateri se ne zahteva dejanska lokalna 
prisotnost ali
– ki je off-shore finančni center.

Or. en

Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) enote ali deleži drugih SDT.
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Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži osnutek regulativnih 
tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka Komisiji do […].

Organ ESMA predloži osnutek 
regulativnih tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka Komisiji do 3. decembra 
2014.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izvedeni finančni instrument je upravičen 
za naložbe SDT, če se z njim trguje na 
reguliranem trgu iz člena 50(1)(a), (b) ali 
(c) Direktive 2009/65/ES ali na 
izvenborznem prostem trgu (OTC), če so v 
vsakem primeru izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

Izvedeni finančni instrument je upravičen 
za naložbe SDT, če se z njim trguje na 
reguliranem trgu iz člena 50(1)(a), (b) ali 
(c) Direktive 2009/65/ES ali na 
organiziranem mestu trgovanja, 
opredeljenem v [novi direktivi o trgih 
finančnih instrumentov].

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) kadar bonitetna agencija, registrirana 
pri Evropskem organu za vrednostne 
papirje in trge (ESMA), dodeli bonitetno 

(d) kadar bonitetna agencija, registrirana 
pri Evropskem organu za vrednostne 
papirje in trge (ESMA), dodeli bonitetno 
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oceno izdajatelju instrumentov denarnega 
trga, se znižanje bonitetne ocene pod dve 
najvišji kratkoročni bonitetni oceni, ki ju 
uporablja navedena agencija, za namene 
točke (c) šteje za pomembno spremembo in 
zahteva, da upravitelj opravi nov postopek 
bonitetnega razvrščanja;

oceno izdajatelju instrumentov denarnega 
trga, se znižanje bonitetne ocene pod dve 
najvišji kratkoročni bonitetni oceni, ki ju 
uporablja navedena agencija, za namene 
točke (c) šteje za pomembno spremembo in 
zahteva, da upravitelj opravi nov postopek 
bonitetnega razvrščanja kreditne kakovosti 
instrumenta denarnega trga ni tako 
zagotovi, da bo še naprej visoke kakovosti;

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena, da sprejme 
delegirane akte v skladu s členom 44, ki 
določajo naslednje:

Organ ESMA do 31. julija 2014 pripravi 
osnutek regulativnih tehničnih 
standardov, ki določajo:

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ne glede na posamezne omejitve iz 
odstavka 2 lahko standardni SDT 
kombinira kar koli od naslednjega, če bi to 
vodilo do tega, da vloži do 15 % svojih 
sredstev v en subjekt:

3. Ne glede na posamezne omejitve iz 
odstavka 2 in z odstopanjem od člena 14 
lahko standardni SDT kombinira kar koli 
od naslednjega, če bi to vodilo do tega, da 
vloži do 15 % svojih sredstev v en subjekt:

Or. en
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Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SDT ali upravitelj SDT ne naročata in ne 
financirata bonitetne agencije za 
ocenjevanje SDT.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Organ ESMA izda smernice za 
določanje običajnih referenčnih parametrov 
scenarijev za teste izjemnih situacij, 
vključenih v teste izjemnih situacij, in pri 
tem upošteva dejavnike iz odstavka 1. 
Smernice se posodobijo vsaj enkrat na leto, 
pri čemer se upoštevajo najnovejše razmere 
na trgu.

7. Organ ESMA do 31. julija 2015 izda 
smernice za določanje običajnih 
referenčnih parametrov scenarijev za teste 
izjemnih situacij, vključenih v teste 
izjemnih situacij, in pri tem upošteva 
dejavnike iz odstavka 1. Smernice se 
posodobijo vsaj enkrat na leto, pri čemer se 
upoštevajo najnovejše razmere na trgu.

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Poleg metode vrednotenja po tekočih 
tržnih cenah iz odstavkov 2 in 3 ter metode 
vrednotenja z uporabo notranjega modela 
iz odstavka 4 se lahko sredstva SDT KNVS 
vrednotijo tudi z uporabo metode odplačne 
vrednosti.

5. Poleg metode vrednotenja po tekočih 
tržnih cenah iz odstavkov 2 in 3 ter metode 
vrednotenja z uporabo notranjega modela 
iz odstavka 4 se lahko sredstva SDT KNVS 
vrednotijo tudi z uporabo metode odplačne 
vrednosti.
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Računovodska metoda po odplačni 
vrednosti se uporablja samo, kadar 
omogoča ustrezno približanje cene 
instrumenta.
Ker je tveganje prirejanja cen pri 
dolgoročnih osnovnih sredstvih večje, 
mora biti uporaba amortizacije omejena 
na instrumente s krajšo preostalo 
zapadlostjo in če instrument ni posebej 
občutljiv za tržne dejavnike. Največja 
preostala zapadlost je 90 dni.
Vzpostavijo se prag pomembnosti in 
eskalacijski postopki in tako zagotovi, da 
bodo nemudoma sprejeti korektivni 
ukrepi, če amortizirani stroški ne bodo več 
zagotavljali zanesljivega približanja cene 
instrumentov: na splošno je na ravni 
vsega portfelja ustrezen prag 10 bazičnih 
točk.

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29a
SDT KNVS se ne ponuja malim 
vlagateljem.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Vsak SDT KNVS vzpostavi in konstantno Vsak SDT KNVS do 31. decembra 2014 
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vzdržuje blažilnik NVS, ki vedno znaša 
najmanj 3 % skupne vrednosti 
sredstev SDT KNVS. Skupna vrednost 
sredstev SDT KNVS se izračuna kot vsota 
vrednosti posameznih sredstev SDT, 
ovrednotenih v skladu s členom 26(3) ali 
(4).

vzpostavi in konstantno vzdržuje blažilnik 
NVS, ki vedno znaša najmanj 3 % skupne 
vrednosti sredstev SDT KNVS. Skupna 
vrednost sredstev SDT KNVS se izračuna 
kot vsota vrednosti posameznih 
sredstev SDT, ovrednotenih v skladu s 
členom 26(3) ali (4).

Vsi SDT KNVS, ustanovljeni, upravljani 
ali trženi v Uniji, se do [UL, prosimo, 
vstavite datum: pet let po začetku 
veljavnosti te uredbe], pretvorijo v SDT 
VNVS.

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ SDT KNVS je
nemudoma obveščen o vsakršnem znižanju 
višine blažilnika NVS pod 3 %.

1. Pristojni organ SDT KNVS in organ 
ESMA sta nemudoma obveščena o vseh 
potrebnih dokumentih, s katerimi se 
dokazuje obstoj blažilnika in o vsakršnem 
znižanju višine blažilnika NVS pod 3 %.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zunanja podpora pomeni neposredno ali 
posredno podporo, ki jo zagotavlja tretja 
stran in je namenjena likvidnosti SDT ali bi 
dejansko zagotavljala likvidnost SDT ali 
stabilizacijo NVS na enoto ali delež SDT.

Zunanja podpora pomeni neposredno ali 
posredno podporo, ki jo zagotavlja tretja 
stran in je namenjena likvidnosti SDT ali bi 
dejansko zagotavljala likvidnost SDT ali
stabilizacijo NVS na enoto ali delež SDT. 
Državni, regionalni ali lokalni javni 
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organi ne smejo dajati zunanje podpore.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) državni, regionalni ali lokalni javni 
organi ne smejo dajati zunanje podpore.

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 36a
Smernice organa ESMA

Organ ESMA do 31. julija 2015 pripravi 
podrobne smernice o:
– najvišjem znesku, ki ga lahko podelijo 
sponzorji, in veljavnih pogojih,
– značilnostih sponzorstva,
– trajanju sponzorstva.

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SDT KNVS v vseh zunanjih ali notranjih 
dokumentih, poročilih, izjavah, 
oglaševanjih, pismih ali vseh pisnih 
dokazih, ki jih izda SDT KNVS ali njegov 
upravitelj in so naslovljeni na potencialne 
investitorje, imetnike enot, delničarje, 
pristojne organe ali so namenjeni 
distribuciji med njimi, jasno navaja, da gre 
za SDT KNVS.

SDT KNVS v vseh zunanjih ali notranjih 
dokumentih, poročilih, izjavah, 
oglaševanjih, pismih ali vseh pisnih 
dokazih, ki jih izda SDT KNVS ali njegov 
upravitelj in so naslovljeni na potencialne 
vlagatelje, imetnike enot, delničarje, 
pristojne organe ali so namenjeni 
distribuciji med njimi, jasno navaja, da gre 
za SDT KNVS.

Na vlagateljevo zahtevo mu SDT KNVS 
sporoči NVS.

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Plačna politika SDT mora biti 
pregledna. Zato SDT določijo in 
uporabljajo plačne politike in prakse, ki 
so skladne z zanesljivim ter učinkovitim 
obvladovanjem tveganja in ga spodbujajo, 
ne spodbujajo pa tveganja, ki ni skladno s 
profili tveganja, pravili upravljanja ali 
ustanovnimi listinami SDT, ki ga 
upravljajo.
2. Politike in prakse plačil zajemajo fiksne 
in variabilne sestavine plače in 
diskrecijske pokojninske prejemke.
3. Politike in prakse plačil se uporabljajo 
za naslednje kategorije osebja na ravni 
sklada ali podsklada, vključno z vsemi 
zaposlenimi ali drugimi člani osebja, 
kamor spadajo tudi začasno zaposleni in 
pogodbeni sodelavci:
(a) upravitelji sklada,
(b) osebe, ki niso upravitelji sklada in 
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sprejemajo odločitve o naložbah, ki 
vplivajo na tveganjski profil sklada,
(c) osebe, ki niso upravitelji sklada in so 
pooblaščene, da vplivajo na osebje, 
vključno z naložbenimi svetovalci in 
analitiki,
(d) višje vodstvo, nosilci tveganj, osebje, ki 
opravlja nadzorne funkcije, ter
(e) drugi zaposleni ali člani osebja, kamor 
spadajo tudi začasno zaposleni ali 
pogodbeni sodelavci, ki jih celotna prejeta 
plačila uvrščajo v isto plačno skupino kot 
višje vodstvo in tiste, ki sprejemajo 
odločitve, in katerih poklicne dejavnosti 
imajo bistven vpliv na profil tveganja 
družb za upravljanje ali SDT, ki ga 
upravljajo.

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravitelj za vsak upravljani SDT 
posreduje informacije pristojnemu 
organu SDT vsaj vsako četrtletje. 
Upravitelj na zahtevo zagotovi informacije 
tudi pristojnemu organu upravitelja, če se 
razlikuje od pristojnega organa SDT.

1. Upravitelj za vsak upravljani SDT 
posreduje informacije pristojnemu 
organu SDT vsaj vsako četrtletje. 
Upravitelj zagotovi informacije tudi 
pristojnemu organu upravitelja, če se 
razlikuje od pristojnega organa SDT.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi redno nadzorujejo
skladnost s to uredbo.

1. Pri SDT z več kot 10 milijard EUR 
upravljanih sredstev organ ESMA redno
nadzoruje skladnost s to uredbo.

Druge sklade redno nadzorujejo pristojni 
organi.

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ SDT je odgovoren za 
nadzor izpolnjevanja obveznosti iz pravil 
upravljanja sklada ali iz aktov o ustanovitvi 
sklada, ter obveznosti iz prospekta, ki so 
skladne s to uredbo.

3. Organ ESMA in pristojni organ SDT, 
odvisno od vrste SDT, ki ga nadzorujeta, 
sta odgovorna za nadzor izpolnjevanja 
obveznosti iz pravil upravljanja sklada ali 
iz aktov o ustanovitvi sklada, ter 
obveznosti iz prospekta, ki so skladne s to 
uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organ upravitelja je odgovoren
za nadzor ustreznosti ureditve in 
organizacijske strukture upravitelja, da 
lahko upravitelj SDT izpolnjuje obveznosti 
in pravila v zvezi s sestavo in delovanjem 
vseh SDT, ki jih upravlja.

4. Organ ESMA in pristojni organ 
upravitelja, odvisno od vrste SDT, ki ga 
nadzorujeta, sta odgovorna za nadzor 
ustreznosti ureditve in organizacijske 
strukture upravitelja, da lahko 
upravitelj SDT izpolnjuje obveznosti in 
pravila v zvezi s sestavo in delovanjem 
vseh SDT, ki jih upravljata.
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Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organi spremljajo KNPVP ali 
AIS, ki so ustanovljeni ali trženi na 
njihovem ozemlju, da preverijo, ali 
uporabljajo poimenovanje SDT ali 
namigujejo, da so SDT, samo, kadar so v 
skladu s to uredbo.

5. Organ ESMA in pristojni organi , 
odvisno od vrste SDT, ki ga nadzorujejo, 
so odgovorni za spremljanje KNPVP ali 
AIS, ki so ustanovljeni ali trženi na 
njihovem ozemlju, da preverijo, ali 
uporabljajo poimenovanje SDT ali 
namigujejo, da so SDT, samo, če so v 
skladu s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi dobijo vsa nadzorna in 
preiskovalna pooblastila, ki jih potrebujejo 
za opravljanje svojih nalog v skladu s to 
uredbo.

1. Organ ESMA in pristojni organi, 
odvisno od vrste SDT, ki ga nadzorujejo, 
dobijo vsa nadzorna in preiskovalna 
pooblastila, ki jih potrebujejo za 
opravljanje svojih nalog v skladu s to 
uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od prvega stavka člena 
30(1) obstoječi KNPVP ali AIS, ki 
izpolnjuje merila za opredelitev SDT 
KNVS, določena v členu 2(10), oblikuje 
blažilnik NVS, ki znaša vsaj:

črtano

(a) 1 % skupne vrednosti sredstev SDT 
KNVS v enem letu od začetka veljavnosti 
te uredbe;
(b) 2 % skupne vrednosti sredstev SDT 
KNVS v dveh letih od začetka veljavnosti 
te uredbe;
(c) 3 % skupne vrednosti sredstev SDT 
KNVS v treh letih od začetka veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za namene odstavka 3 tega člena se 
sklicevanje na 3 % v členih 33 in 34 
razlaga kot sklicevanje na zneske 
blažilnika NVS, navedene v točkah (a), (b) 
in (c) odstavka 3.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
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aktov iz členov 13 in 19 se Komisiji podeli 
za nedoločen čas od datuma začetka 
veljavnosti te uredbe.

aktov iz členov 13 in 19 se Komisiji podeli 
za nedoločen čas od datuma začetka 
veljavnosti te uredbe. Komisija sprejme 
delegirane akte iz členov 13 in 19 
najkasneje do 31. julija 2015.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje:

Bančni sistem v senci je sistem kreditnega posredovanja, zajema pa subjekte in dejavnosti, ki 
niso del konvencionalnega bančnega sistema. Banke v senci niso regulirane kot banke, 
opravljajo pa podobne dejavnosti. Odbor za finančno stabilnost je približno velikost 
svetovnega bančnega sistema v senci leta 2011 ocenil na približno 51 bilijonov EUR. To 
pomeni 25–30 % vsega finančnega sistema in polovico bančnih sredstev. Bančništvo v senci 
je zato izjemnega sistemskega pomena za evropski finančni sistem.

Sklade denarnega trga (SDT) bi morali obravnavati kot pomemben subjekt bančništva v senci.

Sklad denarnega trga je vzajemni sklad, ki vlaga v kratkoročni dolg, na primer v instrumente 
denarnega trga, ki jih izdajo banke, vlade ali družbe. Ti instrumenti običajno zajemajo 
zakladne menice, komercialne zapise in potrdila o vlogah.

Zaradi sistemske povezanosti skladov denarnega trga z bančnim sektorjem ter s poslovnimi in 
državnimi financami so Odbor za finančno stabilnost (FSB), Mednarodno združenje 
nadzornikov trga vrednostnih papirjev (IOSCO), Evropski odbor za sistemska 
tveganja (ESRB), Evropska komisija in Evropski parlament ugotovili, da gre za pomembne 
subjekte, ki delujejo kot banke v senci.

Kot je Evropski parlament poudaril v svojem poročilu o bančnem sistemu v senci, sprejetem 
20. novembra 2012, bi morali za sklade denarnega trga prednostno veljati ukrepi za 
zmanjšanje posebnega tveganja bega vlagateljev, da bi bil finančni sistem stabilnejši.

Vloga in pomen skladov denarnega trga:

Ti skladi so za finančne institucije, podjetja in vlade pomemben vir kratkoročnega 
financiranja. V Evropi imajo približno 22 % kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki 
jih izdajo vlade ali podjetniški sektor. Imajo tudi 38 % kratkoročnega dolga, ki ga izda bančni 
sektor. Skupaj imajo SDT v portfelju v EU približno bilijon EUR sredstev.

V finančni krizi leta 2007 in 2008 so imeli pomembno vlogo.
V Evropi se je število tako imenovanih „okrepljenih skladov denarnega trga“ zmanjšalo 
zaradi sesedanja ameriškega trga drugorazrednih hipotekarnih posojil poleti 2007, tako da so 
jih morale sponzorsko podpreti banke ali pa so bili ukinjeni. ZDA so doživele primerjalno 
veliko večjo krizo, ko je neto vrednost sredstev enega vodilnih skladov, Reserve Primary 
Fund, padla pod osnovno vrednost: po propadu družbe Lehman Brothers namreč ni mogel 
obdržati neto vrednosti sredstev 1 USD. Ta dogodek je sprožil beg vlagateljev iz skladov 
denarnega trga v vrednosti približno 310 milijard USD, kar je bilo približno 10 % vseh 
upravljanih sredstev – iz teh skladov so bila umaknjena v nekaj dneh, kar je povzročilo pretres
na trgu komercialnih zapisov in prisililo ameriške oblasti k intervenciji, med drugim z 
vzpostavitvijo dveh instrumentov za likvidnost in s podaljšanjem jamstva za vloge (dokument 
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ESRB o skladih denarnega trga iz leta 2012).

Zaradi te pomembne vloge skladov denarnega trga v krizi so bili zakonodajalci na obeh 
straneh Atlantika prisiljeni temeljito proučiti regulativni okvir, ki se zanje uporablja. V Evropi 
so bile leta 2010 sprejete nove smernice, s katerimi so bili uvedeni strogi standardi glede 
kakovosti posojil in zapadlosti osnovnih vrednostnih papirjev ter zagotovljeno boljše 
razkrivanje informacij vlagateljem. Čeprav velja, da so te pobude bistveno izboljšale ureditev 
skladov denarnega trga, tako v Združenih državah kot na mednarodni ravni še vedno potekajo 
razprave, kako zmanjšati sistemska tveganja, povezana s skladi denarnega trga, zlasti pa o 
njihovi dovzetnosti za beg vlagateljev. 

Zato poročevalec meni, da je zakonodajni predlog Komisije o ureditvi tega sektorja glede na 
sistemsko pomembnost teh skladov in ogromno vlogo, ki so jo imeli med finančno krizo, 
dobrodošel.

Predlog Komisije in predlogi poročevalca:

Glede na te strukturne ranljivosti ter ker vlagatelji denar, vložen v sklade denarnega trga, 
pogosto dojemajo kot zajamčeno naložbo, je potreben strog regulativni okvir, s katerim bomo 
uredili likvidnost in spremembe ročnosti in poskrbeli, da bodo ti skladi stabilnejši, ne da bi 
ogrozili njihovo pomembno vlogo v kratkoročnem financiranju realnega gospodarstva. 
Predlog Komisije zagotavlja okrepitev zahteve glede likvidnosti ter glede diverzifikacije in 
koncentracije in jih naredi preglednejše in bolj stabilne.

Poročevalec pozdravlja te ukrepe, vendar meni, da jih je treba na spodnjih točkah še poglobiti.

Prvič, za čim učinkovitejše spoprijemanje z begom vlagateljev in da bo finančni sistem 
stabilnejši, je treba sprejeti dodatne ukrepe o skladih denarnega trga s konstantno neto 
vrednostjo sredstev. Kakor je tudi EP ugotovil v svojem poročilu o bančnem sistemu v senci, 
poročevalec meni, da bi morali za sklade denarnega trga, ki ponujajo stabilno neto vrednost 
sredstev, veljati ukrepi za zmanjšanje posebnih tveganj, povezanih s to značilnostjo, in za 
internalizacijo stroškov zaradi teh tveganj. Poročevalec je mnenja, da bi se internalizacija 
stroškov najbolje uredila s kapitalskim blažilnikom v višini 3 %, ki bi ga bilo treba ustvariti 
do konca leta 2014. Do konca leta 2019 je treba vse sklade denarnega trga s konstantno neto 
vrednostjo sredstev spremeniti v sklade z variabilno neto vrednostjo sredstev, saj bodo zaradi 
tega preglednejši glede približne dejanske vrednosti osnovnih sredstev in zato manj dovzetni 
za beg vlagateljev.

Poleg tega mednarodnemu gospodarstvu močno škodujejo davčne oaze in ker je boj proti njim 
v središču mednarodne agende, kot je septembra 2013 v Sankt Peterburgu navedla skupina G-
20, februarja 2013 pa tudi njeni finančni ministri in guvernerji centralnih bank skupine, in 
kakor je maja 2013 v svojem poročilu o boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in 
davčnim oazam izjavil Evropski parlament, in ker ogromen del bančništva in subjektov v 
senci deluje iz davčnih oaz, je poročevalec prepričan, da je ustrezno ukrepati in zagotoviti, da 
skladi denarnega trga ne bodo imeli sedeža v davčnih oazah.

Poleg tega meni, da bi morali upravičena sredstva, v katera lahko vlagajo skladi denarnega 
trga, za določen odstotni delež razširiti proti delom drugih tovrstnih skladov, če bodo 
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izpolnjeni nekateri strogi pogoji.

Poročevalec pozdravlja druge ukrepe, ki jih Komisija predlaga za povečanje preglednosti, 
vendar meni, da bi bilo treba preglednost razširiti na plačne politike in prakse v teh skladih. 
Poleg tega bi morali biti skladi denarnega trga s konstantno neto vrednostjo sredstev zmožni, 
da vlagateljem kadar koli sporočijo neto vrednost sredstev.

Da bi zagotovili zanesljivo predstavo o vrednosti sredstev teh skladov in njihovi politiki 
tveganja, bi bila lahko v pomoč ocena priznane bonitetne agencije. Čeprav poročevalec 
nasprotuje vsem oblikam mehanskega zanašanja na zunanje bonitetne ocene, vendarle ne 
podpira zapovedi, da skladi denarnega trga ne bi smeli zahtevati ali financirati ocene agencije, 
ki jo prizna organ ESMA, če so izpolnjene vse zahteve predpisov o bonitetnih agencijah. V 
tem pogledu je bistveno tudi, da je metoda notranjega vrednotenja zanesljiva, izvedljiva in 
brez potencialnih navzkrižij interesov.

Za oceno finančnih produktov, v katere vlagajo skladi denarnega trga, je ključnega pomena, 
da je metoda vrednotenja trdna in zanesljiva. Poročevalec zato meni, da je koristen model 
odplačne vrednosti, ki ga uporabljajo skladi denarnega trga s konstantno neto vrednostjo 
sredstev, pod pogojem, da so izpolnjeni natančnejši pogoji, zlasti da bi morala biti preostala 
zapadlost omejena na največ 90 dni in da je treba sprejeti korektivne ukrepe, če metoda 
odplačne vrednosti ne zagotavlja več zanesljivega približevanja ceni instrumentov. 

Sponzorska podpora skladom denarnega trga s konstantno neto vrednostjo sredstev mora biti 
omejena na vzpostavitev kapitalskega blažilnika. V izjemnih primerih lahko skladi denarnega 
trga z variabilno neto vrednostjo sredstev zaprosi za zunanjo podporo, vendar je ne smejo dati 
državni, regionalni ali lokalni javni organi. Poleg tega je potrebna večja preglednost pri tem, 
kateri najvišji znesek skladov denarnega trga z variabilno neto vrednostjo sredstev je mogoče 
podpreti, kateri je najdaljši možni čas in v kakšni obliki lahko sponzoriranje poteka.
Organ ESMA bo zato pripravil potrebne podrobne smernice.

Glede na sistemsko pomembnost več skladov denarnega trga in v skladu s prihodnjim 
neposrednim nadzorom ECB nad sistemskimi bankami v okviru bančne unije poročevalec 
meni, da bi moral biti organ ESMA v sodelovanju s pristojnim organom odgovoren za 
neposredni nadzor največjih sistemskih skladov denarnega trga.


