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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.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in nekaterih 
vidikih zamenjav kreditnega tveganja
(KOM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0482),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0264/2010),

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

– ob upoštevanju členov 55 in 37 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za 
pravne zadeve (A7-0000/2010),

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 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Da se odpravi trenutna nepovezanost, v 
kateri so države članice sprejemale različne 
ukrepe, ter da se omeji možnost, da 
pristojni organi sprejmejo različne ukrepe, 
je pomembno, da se potencialna tveganja, 
ki izhajajo iz prodaje na kratko in 
zamenjav kreditnega tveganja, obravnavajo 
usklajeno. Določiti je treba zahteve, ki bi 
morale obravnavati ugotovljena tveganja, 
ne da bi bile pri tem po nepotrebnem 
zmanjšane koristi, ki jih prodaja na 
kratko zagotavlja za kakovost in 

(4) Da se odpravi trenutna nepovezanost, v 
kateri so države članice sprejemale različne 
ukrepe, ter da se omeji možnost, da 
pristojni organi sprejmejo različne ukrepe, 
je pomembno, da se potencialna tveganja, 
ki izhajajo iz prodaje na kratko in 
zamenjav kreditnega tveganja, obravnavajo 
usklajeno. Določiti je treba zahteve, ki bi 
morale obravnavati ugotovljena tveganja, 
ne da bi škodljivo vplivale na delovanje 
finančnih trgov v Uniji. 
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učinkovitost trgov.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Poleg osredotočanja na nakupno 
stran trgov zamenjav kreditnega tveganja 
mora Komisija Evropskemu parlamentu 
in Svetu do 1. januarja 2012 poročati o 
aktivnostih trgovcev na prodajni strani 
trgov zamenjav kreditnega tveganja, da se 
zagotovi njihovo solventnost v primeru 
kreditnega dogodka, in pripraviti ustrezne 
predloge. 

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Blagovni trgi, zlasti kmetijski trgi, ne 
spadajo v področje uporabe te uredbe. Ker 
se lahko tudi na teh trgih pojavijo 
nekatera tveganja, opredeljena v tej 
uredbi, mora Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu do 1. januarja 2012 
poročati o obstoječih tveganjih na teh 
trgih, pri čemer mora upoštevati njihove 
posebnosti, in pripraviti ustrezne 
predloge. 

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Za zagotovitev stalnega spremljanja 
pozicij morajo obveznosti glede 
preglednosti vključevati tudi priglasitev 
dolgih pozicij s finančnim vzvodom.

Or. en

Obrazložitev

Dolge pozicije s finančnim vzvodom predstavljajo podobna tveganja kot kratke pozicije.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Z razkritjem znatnih neto kratkih 
pozicij v državnih dolžniških instrumentih 
regulativnim organom bi ti dobili 
pomembne informacije, ki jim bodo v 
pomoč pri spremljanju, ali take pozicije 
dejansko ustvarjajo sistemska tveganja 
oziroma ali se uporabljajo za namene 
zlorabe. Zato je treba zahtevati priglasitev 
znatnih neto kratkih pozicij v državnih 
dolžniških instrumentih v Uniji regulativim 
organom. Ta zahteva mora vključevati 
samo zasebno razkritje regulativnim 
organom, saj bi pri teh instrumentih objava 
informacij trgu lahko negativno vplivala na 
trge državnih dolžniških instrumentov, na 
katerih je likvidnost že oslabljena. Zahteva 
mora vključevati priglasitev znatne 
izpostavljenosti v državnih dolžniških 
instrumentih, ustvarjene z zamenjavami 
kreditnega tveganja.

(7) Z razkritjem znatnih neto kratkih 
pozicij v državnih in podjetniških 
dolžniških instrumentih regulativnim 
organom bi ti dobili pomembne 
informacije, ki jim bodo v pomoč pri 
spremljanju, ali take pozicije dejansko 
ustvarjajo sistemska tveganja oziroma ali 
se uporabljajo za namene zlorabe. Zato je 
treba zahtevati priglasitev znatnih neto 
kratkih pozicij v državnih in podjetniških
dolžniških instrumentih v Uniji regulativim 
organom. Ta zahteva mora vključevati 
samo zasebno razkritje regulativnim 
organom, saj bi pri teh instrumentih objava 
informacij trgu lahko negativno vplivala na 
trge državnih ali podjetniških dolžniških 
instrumentov, na katerih je likvidnost že 
oslabljena. Zahteva mora vključevati 
priglasitev znatne izpostavljenosti v 
državnih dolžniških in podjetniških 
instrumentih, ustvarjene z zamenjavami 
kreditnega tveganja.
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Or. en

Obrazložitev

Za podjetniške dolžniške instrumente in z njimi povezane zamenjave kreditnega tveganja mora 
veljati ista ureditev priglasitve kot za državne dolžniške instrumente.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da se zagotovi celovita in učinkovita 
zahteva glede preglednosti, je pomembno, 
da se vključijo ne samo kratke pozicije, 
ustvarjene s trgovanjem z delnicami ali 
državnimi dolžniškimi instrumenti na 
mestih trgovanja, ampak tudi kratke 
pozicije, ustvarjene s trgovanjem zunaj 
mest trgovanja, in ekonomske neto kratke 
pozicije, ustvarjene z izvedenimi 
finančnimi instrumenti. 

(9) Da se zagotovi celovita in učinkovita 
zahteva glede preglednosti, je pomembno, 
da se vključijo ne samo kratke pozicije in 
dolge pozicije s finančnim vzvodom, 
ustvarjene s trgovanjem z delnicami ali 
državnimi ali podjetniškimi dolžniškimi 
instrumenti na mestih trgovanja, ampak 
tudi kratke pozicije in dolge pozicije s 
finančnim vzvodom, ustvarjene s 
trgovanjem zunaj mest trgovanja, in 
ekonomske neto kratke pozicije in neto 
dolge pozicije s finančnim vzvodom, 
ustvarjene z izvedenimi finančnimi 
instrumenti. 

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Ureditev preglednosti bo koristila 
regulativnim organom in trgu, če bo 
zagotavljala popolne in točne informacije o 
pozicijah fizičnih ali pravnih oseb. Da so 
informacije o neto kratkih pozicijah 
fizičnih ali pravnih oseb v delnicah, 
državnih dolžniških instrumentih in 
zamenjavah kreditnega tveganja, ki se 

(10) Ureditev preglednosti bo koristila 
regulativnim organom in trgu, če bo 
zagotavljala popolne in točne informacije o 
pozicijah fizičnih ali pravnih oseb. Da so 
informacije o neto kratkih pozicijah in neto 
dolgih pozicijah s finančnim vzvodom 
fizičnih ali pravnih oseb v delnicah, 
državnih dolžniških instrumentih in 
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zagotovijo regulativnim organom ali 
trgom, koristne, morajo zajemati podatke o 
dolgih in kratkih pozicijah. 

zamenjavah kreditnega tveganja, ki se 
zagotovijo regulativnim organom ali 
trgom, koristne, morajo zajemati podatke o 
dolgih in kratkih pozicijah. 

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Pri izračunu kratke ali dolge pozicije 
je treba upoštevati vse oblike ekonomskega 
interesa, ki ga ima fizična ali pravna oseba 
v zvezi z izdanim delniškim kapitalom 
družbe ali izdanimi državnimi dolžniškimi 
instrumenti države članice ali Unije. Zlasti 
je treba upoštevati interes, ki je neposredno 
ali posredno pridobljen z uporabo 
izvedenih finančnih instrumentov, kot so 
opcije, standardizirane terminske pogodbe, 
finančne pogodbe na razlike in trgovanje s 
finančnimi razmiki v zvezi z delnicami ali 
državnimi dolžniškimi instrumenti. V 
primeru pozicij v državnih dolžniških 
instrumentih je treba upoštevati tudi 
zamenjave kreditnega tveganja v zvezi z 
izdajatelji državnih dolžniških 
instrumentov. 

(11) Pri izračunu kratke ali dolge pozicije 
je treba upoštevati vse oblike ekonomskega 
interesa, ki ga ima fizična ali pravna oseba 
v zvezi z izdanim delniškim kapitalom 
družbe ali izdanimi državnimi dolžniškimi 
instrumenti države članice ali Unije. Zlasti 
je treba upoštevati interes, ki je neposredno 
ali posredno pridobljen z uporabo 
izvedenih finančnih instrumentov, kot so 
opcije, standardizirane terminske pogodbe, 
finančne pogodbe na razlike in trgovanje s 
finančnimi razmiki v zvezi z delnicami ali 
državnimi dolžniškimi instrumenti, ter 
indeksi, košarice in indeksni investicijski 
skladi (ETF). V primeru pozicij v državnih 
in podjetniških dolžniških instrumentih je 
treba upoštevati tudi zamenjave kreditnega 
tveganja v zvezi z izdajatelji državnih 
dolžniških instrumentov. 

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Poleg ureditve preglednosti za (12) Poleg ureditve preglednosti za 
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razkritje neto kratkih pozicij v delnicah je 
treba uvesti zahtevo za označevanje naročil 
za prodajo, ki se na mestih trgovanja
izvedejo kot naročila za prodajo na kratko, 
saj bi zagotovila dodatne informacije o 
obsegu kratkih prodaj delnic na mestih 
trgovanja. Informacije o naročilih za 
prodajo na kratko mora mesto trgovanja 
zbrati in objaviti v obliki povzetka vsaj 
dnevno, da je to v pomoč tudi pristojnim 
organom in udeležencem na trgu pri 
spremljanju ravni prodaje na kratko.

razkritje neto kratkih pozicij in neto dolgih 
pozicij s finančnim vzvodom v delnicah je 
treba uvesti zahtevo za označevanje naročil 
za prodajo, ki se izvedejo kot naročila za 
prodajo na kratko, saj bi zagotovila 
dodatne informacije o obsegu kratkih 
prodaj delnic. Informacije o prodaji na 
kratko mora zbrati mesto trgovanja ali 
investicijska družba, če naročila niso 
izvedena na mestih trgovanja, in objaviti v 
obliki povzetka vsaj dnevno, da je to v 
pomoč tudi pristojnim organom in 
udeležencem na trgu pri spremljanju ravni 
prodaje na kratko.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi zagotavljanja enakih konkurenčnih pogojev v vsej Uniji, se mora označevanje 
uporabljati pri vseh naročilih za prodajo na kratko, kjerkoli je z njimi mogoče trgovati.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Nakup instrumenta zamenjave 
kreditnega tveganja brez dolge pozicije v 
osnovnih državnih dolžniških instrumentih 
je lahko z ekonomskega vidika enak 
sprejetju kratke pozicije v osnovnem 
dolžniškem instrumentu. Zato je treba v 
izračun neto kratke pozicije v državnih 
dolžniških instrumentih vključiti 
zamenjave kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo izdajatelja državnih 
dolžniških instrumentov. Pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja je treba 
upoštevati za namene določanja, ali ima 
fizična ali pravna oseba znatno neto kratko 
pozicijo v državnih dolžniških 
instrumentih, ki jo je treba priglasiti 
pristojnemu organu, ali znatno nekrito 
pozicijo v zamenjavi kreditnega tveganja v 

(13) Nakup instrumenta zamenjave 
kreditnega tveganja brez dolge pozicije v 
osnovnih državnih ali podjetniških 
dolžniških instrumentih je lahko z 
ekonomskega vidika enak sprejetju kratke 
pozicije v osnovnem dolžniškem 
instrumentu. Zato je treba v izračun neto 
kratke pozicije v državnih ali podjetniških
dolžniških instrumentih vključiti 
zamenjave kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo izdajatelja državnih 
ali podjetniških dolžniških instrumentov. 
Pozicijo v zamenjavi kreditnega tveganja je 
treba upoštevati za namene določanja, ali 
ima fizična ali pravna oseba znatno neto 
kratko pozicijo v državnih ali podjetniških
dolžniških instrumentih, ki jo je treba 
priglasiti pristojnemu organu, ali znatno 
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zvezi z izdajateljem državnih dolžniških 
instrumentov, ki jo je treba priglasiti 
pristojnemu organu. 

nekrito pozicijo v zamenjavi kreditnega 
tveganja v zvezi z izdajateljem državnih ali 
podjetniških dolžniških instrumentov, ki jo 
je treba priglasiti pristojnemu organu.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Za zagotovitev stalnega spremljanja 
pozicij morajo obveznosti glede 
preglednosti vključevati tudi priglasitev ali 
razkritje, kadar sprememba v neto kratko
poziciji privede do prekoračitve določenih 
pragov ali padca pod njih.

(14) Za zagotovitev stalnega spremljanja 
pozicij morajo obveznosti glede 
preglednosti vključevati tudi priglasitev ali 
razkritje, kadar sprememba v neto kratki
poziciji ali neto dolgi poziciji s finančnim 
vzvodom privede do prekoračitve 
določenih pragov ali padca pod njih.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Za učinkovitost zahtev glede 
preglednosti je pomembno, da veljajo ne 
glede na to, kje ima fizična ali pravna 
oseba, ki ima znatno neto kratko pozicijo v 
družbi, katere delnice so uvrščene v 
trgovanje na mestu trgovanja v Uniji, ali v 
državnih dolžniških instrumentih države 
članice ali Unije, prebivališče ali sedež, 
tudi če je to zunaj Unije. 

(15) Za učinkovitost zahtev glede
preglednosti je pomembno, da veljajo ne 
glede na to, kje ima fizična ali pravna 
oseba, ki ima znatno neto kratko pozicijo 
ali neto dolgo pozicijo s finančnim 
vzvodom v družbi, katere delnice so 
uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja v 
Uniji, ali v državnih ali podjetniških 
dolžniških instrumentih države članice ali 
Unije, prebivališče ali sedež, tudi če je to 
zunaj Unije. 

Or. en
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Nekrita kratka prodaja delnic in 
državnih dolžniških instrumentov se včasih 
obravnava kot dejavnik, ki povečuje 
potencialno tveganje nezmožnosti 
poravnave in nestanovitnosti. Primerno je, 
da se ta tveganja omejijo s sorazmernimi 
omejitvami nekrite prodaje na kratko. Pri 
podrobnih omejitvah je treba upoštevati 
različne ureditve, ki se trenutno 
uporabljajo za krito prodajo na kratko.
Primerno je tudi predvideti zahteve, ki se 
uporabljajo na mestih trgovanja v zvezi s 
postopki kritnega nakupa in denarnimi 
kaznimi za neizvedene poravnave 
transakcij z zadevnimi instrumenti. 
Osnovni standardi discipline pri poravnavi 
bi se morali določiti z zahtevami glede 
postopkov kritnega nakupa in pozne 
poravnave. 

(16) Nekrita kratka prodaja delnic in 
državnih dolžniških instrumentov lahko
povečuje potencialno tveganje nezmožnosti 
poravnave, nestanovitnosti in zlorabe trga. 
Primerno je, da se ta tveganja omejijo z 
vezanjem prodaje na kratko na predhodno 
sposojene obveznice ali obveznice, za 
katere je zajamčeno posojilo. Primerno je 
tudi predvideti zahteve, ki se uporabljajo v 
zvezi s postopki kritnega nakupa in 
denarnimi kaznimi za neizvedene 
poravnave transakcij z zadevnimi 
instrumenti. Osnovni standardi discipline 
pri poravnavi bi se morali določiti z 
zahtevami glede postopkov kritnega 
nakupa in pozne poravnave. 

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Zamenjave kreditnega tveganja 
državnih obveznic bi morale temeljiti na 
načelu interesa, ki ga je mogoče 
zavarovati. Nekrite pozicije v zamenjavah 
kreditnega tveganja državnih obveznic je 
treba zato prepovedati.

Or. en
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Obrazložitev

Zamenjave kreditnega tveganja državnih obveznic se lahko uporabljajo samo za upravljanje s 
tveganji.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Dejavnosti vzdrževanja trga imajo 
ključno vlogo pri zagotavljanju likvidnosti 
na trgih v Uniji, vzdrževalci trga pa morajo 
za opravljanje te naloge sprejemati kratke 
pozicije. Uvedba zahtev za te dejavnosti bi 
lahko močno omejila zmožnost trgov za 
zagotavljanje likvidnosti in imela velik 
negativen učinek na učinkovitost trgov 
Unije. Poleg tega se od vzdrževalcev trga 
ne bi pričakovalo, da sprejemajo znatne 
kratke pozicije, razen za zelo kratka 
obdobja. Zato je primerno, da se fizične ali 
pravne osebe, ki so vključene v take 
dejavnosti, izvzamejo iz zahtev, ki lahko 
zmanjšajo njihovo sposobnost izvajanja 
take funkcije in torej negativno vplivajo na 
trge Unije. Da bodo zajeti tudi enaki 
subjekti iz tretjih držav, je treba uvesti 
postopek za presojo enakovrednosti trgov 
tretjih držav. Izjema mora veljati za 
različne vrste dejavnosti vzdrževanja trga, 
vendar ne za trgovanje za lastni račun. Prav 
tako je primerno, da se izvzamejo nekatere 
dejavnosti na primarnem trgu, na primer 
dejavnosti, povezane z državnimi 
dolžniškimi instrumenti in stabilizacijskimi 
shemami, saj so to pomembne dejavnosti, 
ki podpirajo učinkovito delovanje trgov. 
Pristojne organe je treba obvestiti o 
uporabi izjem in morajo biti pooblaščeni, 
da fizični ali pravni osebi prepovejo 
uporabo izjeme, če ne izpolnjuje zadevnih 
meril za to. Pristojni organi morajo imeti 
tudi možnost, da od fizične ali pravne 
osebe zahtevajo informacije in s tem 

(19) Dejavnosti vzdrževanja trga imajo 
ključno vlogo pri zagotavljanju likvidnosti 
na trgih v Uniji, vzdrževalci trga pa morajo 
za opravljanje te naloge sprejemati kratke 
pozicije. Uvedba neustreznih zahtev za te 
dejavnosti bi lahko močno omejila 
zmožnost trgov za zagotavljanje likvidnosti 
in imela velik negativen učinek na 
delovanje trgov Unije. Poleg tega se od 
vzdrževalcev trga ne bi pričakovalo, da 
sprejemajo znatne kratke pozicije, razen za 
zelo kratka obdobja. Zato je primerno, da 
se fizične ali pravne osebe, ki so vključene 
v take dejavnosti, izvzamejo iz zahtev, ki 
lahko zmanjšajo njihovo sposobnost 
izvajanja take funkcije in torej negativno 
vplivajo na trge Unije. Da bodo zajeti tudi
enaki subjekti iz tretjih držav, je treba 
uvesti postopek za presojo enakovrednosti 
trgov tretjih držav. Izjema mora veljati za 
različne vrste dejavnosti vzdrževanja trga, 
vendar ne za trgovanje za lastni račun. Prav 
tako je primerno, da se izvzamejo nekatere 
dejavnosti na primarnem trgu, na primer 
dejavnosti, povezane z državnimi 
dolžniškimi instrumenti in stabilizacijskimi 
shemami, saj so to pomembne dejavnosti, 
ki podpirajo učinkovito delovanje trgov. 
Pristojne organe je treba obvestiti o 
uporabi izjem in morajo biti pooblaščeni, 
da fizični ali pravni osebi prepovejo 
uporabo izjeme, če ne izpolnjuje zadevnih 
meril za to. Pristojni organi morajo tudi od 
fizične ali pravne osebe redno zahtevati
informacije in s tem spremljati uporabo 
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spremljajo uporabo izjeme. izjeme.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) V primeru znatnega padca cene 
finančnega instrumenta na mestu trgovanja 
mora biti pristojni organ tudi pooblaščen, 
da po potrebi hitro posreduje in začasno 
omeji kratko prodajo zadevnega 
finančnega instrumenta na zadevnem
mestu trgovanja ter tako za obdobje 24 ur 
prepreči nenadzorovan padec cene 
zadevnega instrumenta. 

(22) V primeru znatnega padca cene 
finančnega instrumenta na mestu trgovanja 
mora biti pristojni organ tudi pooblaščen, 
da po potrebi hitro posreduje in začasno 
omeji kratko prodajo zadevnega 
finančnega instrumenta ter tako za obdobje 
24 ur prepreči nenadzorovan padec cene 
zadevnega instrumenta. 

Or. en

Obrazložitev

Omejiti možnost kratke prodaje samo na eno določeno mesto trgovanja ni smiselno, saj je 
težava v zadevnem finančnem instrumentu, ne pa v zadevnem mestu trgovanja.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Čeprav bodo pristojni organi navadno 
najprimernejši za spremljanje razmer na 
trgu in hiter odziv na neugoden dogodek ali 
razvoj, mora biti tudi organ ESMA
pooblaščen, da sam sprejme ukrepe, ko 
prodaja na kratko in druge povezane 
dejavnosti ogrožajo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
njegovega dela, ko obstajajo čezmejni 

(25) Čeprav bodo pristojni organi navadno 
najprimernejši za spremljanje razmer na 
trgu in hiter odziv na neugoden dogodek ali 
razvoj, mora biti tudi organ ESA (ESMA)
pooblaščen, da sam sprejme ukrepe, ko 
prodaja na kratko in druge povezane 
dejavnosti ogrožajo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
njegovega dela, ko obstajajo čezmejni 
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učinki in ko pristojni organi niso sprejeli 
zadostnih ukrepov za odpravo grožnje. 
Kadar lahko učinki ukrepa presežejo 
finančne trge, kot se lahko na primer zgodi 
pri izvedenih finančnih instrumentih na 
blago, ki se uporabljajo za varovanje 
fizičnih pozicij, se mora organ ESMA, 
kadar je le možno, posvetovati z 
Evropskim organom za sistemska tveganja 
in drugimi zadevnimi organi. 

učinki in ko pristojni organi niso sprejeli 
zadostnih ukrepov za odpravo grožnje. 
Kadar lahko učinki ukrepa presežejo 
finančne trge, kot se lahko na primer zgodi 
pri izvedenih finančnih instrumentih na 
blago, ki se uporabljajo za varovanje 
fizičnih pozicij, mora organ ESA(ESMA), 
kadar je le možno, obvestiti Evropski
organ za sistemska tveganja, 
ustanovljenim z Uredbo (EU) št. .../2010 
[ESRB] (ESRB) in druge zadevne organe. 

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Organu ESMA mora biti dodeljeno 
splošno pooblastilo, da izvede preiskavo v 
zvezi z vprašanjem ali prakso, povezano s 
prodajo na kratko ali uporabo instrumentov 
zamenjave kreditnega tveganja, da presodi, 
ali to vprašanje ali praksa pomeni 
morebitno grožnjo finančni stabilnosti ali 
tržnemu zaupanju. Če izvede Organ
ESMA tako preiskavo, mora objaviti 
poročilo z ugotovitvami.

(29) Organu ESA(ESMA) mora biti 
dodeljeno splošno pooblastilo, da izvede 
preiskavo v zvezi z vprašanjem ali prakso, 
povezano s prodajo na kratko ali uporabo 
instrumentov zamenjave kreditnega 
tveganja, da presodi, ali to vprašanje ali 
praksa pomeni morebitno grožnjo finančni 
stabilnosti ali tržnemu zaupanju. Če izvede 
organ ESA(ESMA) tako preiskavo, mora 
objaviti poročilo z ugotovitvami. Organ 
ESA(ESMA) bi moral tudi imeti možnost 
opraviti inšpekcijske preglede na kraju 
samem.

Or. en
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Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in
upošteva načela, ki jih priznavata zlasti 
Pogodba o delovanju Evropske unije in 
Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah, zlasti pravico do varstva osebnih 
podatkov, priznano v členu 16 Pogodbe in 
členu 8 Listine. Preglednost v zvezi z 
znatnimi neto kratkimi pozicijami, 
vključno z javnim razkritjem, ko je 
predvideno v tej uredbi, je potrebna zlasti 
zaradi stabilnosti finančnih trgov in varstva 
vlagateljev. Preglednost bo regulativnim 
organom omogočila, da spremljajo uporabo 
kratke prodaje v povezavi z na zlorabah 
temelječih strategijah in ugotavljajo njene 
učinke na dobro delovanje trgov. Poleg 
tega lahko takšna preglednost pomaga 
preprečevati asimetrijo informacij in hkrati 
zagotavlja, da so vsi udeleženci na trgu 
ustrezno obveščeni o tem, v kolikšnem 
obsegu prodaja na kratko vpliva na cene. 
Vsaka izmenjava ali prenos informacij med 
pristojnimi organi mora biti v skladu s 
pravili o prenosu osebnih podatkov iz 
Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov. Vsaka izmenjava ali prenos 
informacij s strani organa ESMA mora biti 
v skladu s pravili o prenosu osebnih 
podatkov iz Uredbe (ES) št. 45/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov, ki se morajo v celoti uporabljati 
za obdelavo osebnih podatkov za namene 
te uredbe.

(31) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, ki jih priznavata zlasti 
Pogodba o delovanju Evropske unije 
(PDEU) in Listina Evropske unije o 
temeljnih pravicah (Listina), zlasti pravico 
do varstva osebnih podatkov, priznano v 
členu 16 PDEU in členu 8 Listine. 
Preglednost v zvezi z znatnimi neto 
kratkimi pozicijami in neto dolgimi 
pozicijami s finančnim vzvodom, vključno 
z javnim razkritjem, kot je predvideno v tej 
uredbi, je potrebna zlasti zaradi stabilnosti 
finančnih trgov in varstva vlagateljev. 
Preglednost bo regulativnim organom 
omogočila, da spremljajo uporabo kratke 
prodaje v povezavi z na zlorabah 
temelječih strategijah in ugotavljajo njene 
učinke na dobro delovanje trgov. Poleg 
tega lahko takšna preglednost pomaga 
preprečevati asimetrijo informacij in hkrati 
zagotavlja, da so vsi udeleženci na trgu 
ustrezno obveščeni o tem, v kolikšnem 
obsegu prodaja na kratko vpliva na cene. 
Vsaka izmenjava ali prenos informacij med 
pristojnimi organi mora biti v skladu s 
pravili o prenosu osebnih podatkov iz 
Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov. Vsaka izmenjava ali prenos 
informacij s strani organa ESA(ESMA)
mora biti v skladu s pravili o prenosu 
osebnih podatkov iz Uredbe (ES) 
št. 45/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih Unije in 
o prostem pretoku takih podatkov, ki se 
morajo v celoti uporabljati za obdelavo 
osebnih podatkov za namene te uredbe.
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Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Države članice morajo določiti pravila 
o sankcijah za kršitve določb te uredbe in 
zagotoviti, da se tudi izvajajo. Sankcije 
morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. 

(32) Države članice morajo določiti pravila 
o sankcijah za kršitve določb te uredbe in 
zagotoviti, da se tudi izvajajo. Sankcije 
morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. Organ ESA(ESMA) mora 
državam članicam pomagati pri 
zasledovanju cilja uskladitve sankcij. 
Organ ESA(ESMA) mora biti tudi 
obveščen o vseh sankcijah, ki so jih 
sprejele države članice.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Komisija bi morala biti v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov. Delegirane 
akte je treba zlasti sprejeti v zvezi s 
podrobnostmi izračuna kratkih pozicij, ko 
ima fizična ali pravna oseba nekrito 
pozicijo v zamenjavi kreditnega tveganja, 
pragi za priglasitev ali razkritje ter 
dodatnimi opredelitvami meril in 
dejavnikov za določanje, kdaj neugoden 
dogodek ali razvoj resno ogroža finančno 
stabilnost ali tržno zaupanje v državi 
članici ali Uniji.

(34) Komisija bi morala biti v skladu s 
členom 290 PDEU pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov. Delegirane 
akte je treba zlasti sprejeti v zvezi s 
podrobnostmi izračuna neto pozicij, ko ima 
fizična ali pravna oseba nekrito pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja, pragi za 
priglasitev ali razkritje ter dodatnimi 
opredelitvami meril in dejavnikov za 
določanje, kdaj neugoden dogodek ali 
razvoj resno ogroža finančno stabilnost ali 
tržno zaupanje v državi članici ali Uniji. 
Zlasti je pomembno, da Komisija med 
svojim pripravljalnim delom izvede 
ustrezna posvetovanja, kar vključuje tudi 
posvetovanja na strokovni ravni. Organ 
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ESA(ESMA) bi moral imeti na podlagi 
svetovanja Komisiji osrednjo vlogo pri 
zasnovi delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) dolžniške instrumente, ki jih je izdala 
družba s sedežem v Uniji, katere delnice 
so uvrščene v trgovanje na mestu 
trgovanja v Uniji, in izvedene finančne 
instrumente iz točk (4) do (10) oddelka C 
Priloge I k Direktivi 2004/39/ES, ki so 
povezani s takšnimi dolžniškimi 
instrumenti. 

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „pooblaščeni primarni trgovec“ pomeni 
fizično ali pravno osebo, ki z izdajateljem 
državnega dolžniškega instrumenta podpiše 
dogovor, s katerim se fizična ali pravna 
oseba obveže, da bo pri dejavnostih na 
primarnem in sekundarnem trgu v zvezi z 
dolžniškimi instrumenti, ki jih izda ta 
izdajatelj, delovala v lastnem imenu;

(a) „pooblaščeni primarni trgovec“ pomeni 
fizično ali pravno osebo, ki z izdajateljem 
državnega ali podjetniškega dolžniškega 
instrumenta podpiše dogovor, s katerim se 
fizična ali pravna oseba obveže, da bo pri 
dejavnostih na primarnem in sekundarnem 
trgu v zvezi z dolžniškimi instrumenti, ki 
jih izda ta izdajatelj, delovala v lastnem 
imenu;

Or. en
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Predlog spremembe 24

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „podjetniški dolžniški instrument“ 
pomeni dolžniški instrument, ki ga je 
izdala družba s sedežem v Uniji, katere 
delnice so uvrščene v trgovanje na mestu 
trgovanja v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 25

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) „izdani podjetniški dolžniški 
instrument“ pomeni skupno vrednost 
podjetniških dolžniških instrumentov, ki 
jih je izdala družba s sedežem v Uniji, 
katere delnice so uvrščene v trgovanje na 
mestu trgovanja v Uniji; 

Or. en

Predlog spremembe 26

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) v zvezi s podjetniškim dolžniškim 
instrumentom ali zamenjavo kreditnega 
tveganja v zvezi s finančno obveznostjo 
družbe, ki ima sedež v Uniji in katere 
delnice so uvrščene v trgovanje na mestu 
trgovanja v Uniji, pristojni organ države 
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članice, v kateri ima družba svoj sedež; 

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka o – podtočka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v zvezi s finančnimi instrumenti, ki niso 
instrumenti iz točke (i) ali (ii), pomeni 
pristojni organ za ta finančni instrument, 
kakor je opredeljen v členu 2(7) Uredbe 
Komisije (ES) št. 1287/2006 in določen v 
skladu s poglavjem III navedene uredbe;

(iii) v zvezi s finančnimi instrumenti, ki 
niso instrumenti iz točke (i), (ii) ali (iia), 
pomeni pristojni organ za ta finančni 
instrument, kakor je opredeljen v členu 
2(7) Uredbe Komisije (ES) št. 1287/2006 
in določen v skladu s poglavjem III 
navedene uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka o – podtočka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) v zvezi s finančnim instrumentom, ki 
ni zajet v točki (i), (ii) ali (iii), pomeni 
pristojni organ države članice, v kateri je 
bil instrument prvič uvrščen v trgovanje na 
mestu trgovanja;

(iv) v zvezi s finančnim instrumentom, ki 
ni zajet v točki (i), (ii), (iia) ali (iii), 
pomeni pristojni organ države članice, v 
kateri je bil instrument prvič uvrščen v 
trgovanje na mestu trgovanja;

Or. en



PR\840448SL.doc 21/80 PE454.372v01-00

SL

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko na podlagi delegiranih 
aktov v skladu s členom 36 ter ob 
upoštevanju pogojev iz členov 37 in 38, 
sprejme ukrepe za podrobnejšo opredelitev 
pojmov iz odstavka 1, zlasti natančno 
opredelitev, kdaj se šteje, da fizična ali 
pravna oseba poseduje finančni instrument 
za namene opredelitve prodaje na kratko iz 
člena 1(p).

2. Komisija na podlagi delegiranih aktov v 
skladu s členom 36 ter ob upoštevanju 
pogojev iz členov 37 in 38, sprejme ukrepe 
za podrobnejšo opredelitev pojmov iz 
odstavka 1, zlasti natančno opredelitev, 
kdaj se šteje, da fizična ali pravna oseba 
poseduje finančni instrument za namene 
opredelitve prodaje na kratko iz člena 1(p).

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene te uredbe se za kratko 
pozicijo v izdanem delniškem kapitalu 
družbe ali izdanih državnih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije šteje 
pozicija, ki je posledica enega od 
naslednjega:

1. Za namene te uredbe se za kratko 
pozicijo v izdanem delniškem kapitalu 
družbe ali izdanih državnih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije ali 
izdanih podjetniških dolžniških 
instrumentih šteje pozicija, ki je posledica 
enega od naslednjega:

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kratke prodaje delnice, ki jo je izdala 
družba, ali dolžniškega instrumenta, ki ga 

(a) kratke prodaje delnice, ki jo je izdala 
družba, ali dolžniškega instrumenta, ki ga 
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je izdala država članica ali Unija; je izdala država članica ali Unija ali družba 
s sedežem v Uniji, katere delnice so 
uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja v 
Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene te uredbe se za dolgo 
pozicijo v izdanem delniškem kapitalu 
družbe ali izdanih državnih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije šteje 
pozicija, ki je rezultat enega od 
naslednjega:

2. Za namene te uredbe se za dolgo 
pozicijo v izdanem delniškem kapitalu 
družbe ali izdanih državnih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije ali 
izdanih podjetniških dolžniških 
instrumentih šteje pozicija, ki je posledica 
enega od naslednjega:

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imetja delnice, ki jo je izdala družba, ali 
dolžniškega instrumenta, ki ga je izdala 
država članica ali Unija; 

(a) imetja delnice, ki jo je izdala družba, ali 
dolžniškega instrumenta, ki ga je izdala 
država članica ali Unija ali družba s 
sedežem v Uniji, katere delnice so 
uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja v 
Uniji;

Or. en



PR\840448SL.doc 23/80 PE454.372v01-00

SL

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za namene te uredbe je dolga pozicija 
s finančnim vzvodom dolga pozicija, ki 
fizični ali pravni osebi v primeru 
povečanja cene ali vrednosti delnice ali 
dolžniškega instrumenta prinaša večje 
finančne koristi kot v primeru povečanja 
cene ali vrednosti delnice ali dolžniškega 
instrumenta, ki ga poseduje fizična ali 
pravna oseba. 

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Za namene odstavkov 1 in 2 izračun 
kratke in dolge pozicije v zvezi s 
podjetniškimi dolžniškimi instrumenti 
vključuje katero koli zamenjavo 
kreditnega tveganja, ki se nanaša na 
obveznost ali kreditni dogodek, povezan z 
družbo, ki ima svoj sedež v Uniji in katere 
delnice so uvrščene v trgovanje na mestu 
trgovanja v Uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za namene te uredbe se pozicija, ki 
ostane po odbitku dolge pozicije fizične ali 
pravne osebe v izdanem delniškem kapitalu 
družbe od kratke pozicije fizične ali pravne
osebe v tem kapitalu, šteje za neto kratko 
pozicijo v izdanem delniškem kapitalu te 
družbe. 

4. Za namene te uredbe se pozicija, ki 
ostane po odbitku dolge pozicije fizične ali 
pravne osebe v izdanem delniškem kapitalu 
družbe od kratke pozicije fizične ali pravne 
osebe v tem kapitalu, šteje za neto kratko 
pozicijo v izdanem delniškem kapitalu te 
družbe. Negativna vrednost, ki je 
posledica takšnega odbitka, se obravnava 
kot neto dolga pozicija.

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Za namene te uredbe se pozicija, ki 
ostane po odbitku dolge pozicije fizične ali 
pravne osebe v izdanih državnih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije od 
kratke pozicije fizične ali pravne osebe v 
teh dolžniških instrumentih, šteje za neto 
kratko pozicijo v izdanih državnih 
dolžniških instrumentih države članice ali 
Unije. 

5. Za namene te uredbe se pozicija, ki 
ostane po odbitku dolge pozicije fizične ali 
pravne osebe v izdanih državnih dolžniških 
instrumentih države članice ali Unije od 
kratke pozicije fizične ali pravne osebe v 
teh dolžniških instrumentih, šteje za neto 
kratko pozicijo v izdanih državnih 
dolžniških instrumentih države članice ali 
Unije. Negativna vrednost, ki je posledica 
takšnega odbitka, se obravnava kot neto 
dolga pozicija.

Or. en
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Za namene te uredbe se pozicija, ki 
ostane po odbitku dolge pozicije fizične ali 
pravne osebe v izdanem podjetniškem 
dolžniškem instrumentu od kratke pozicije 
fizične ali pravne osebe v tem istem 
dolžniškem instrumentu, šteje za neto 
kratko pozicijo v izdanem podjetniškem 
dolžniškem instrumentu. Negativna 
vrednost, ki je posledica takšnega odbitka, 
se obravnava kot neto dolga pozicija.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. V neto kratko pozicijo in neto dolgo 
pozicijo fizične ali pravne osebe se za 
namene odstavkov 4, 5 in 5a uvrsti tudi 
pozicije v indeksih, košaricah in 
indeksnih investicijskih skladih (ETF) ter 
pozicije v povezanih izvedenih finančnih 
instrumentih, kot je opredeljeno v točkah 
(4) do (10) oddelka C Priloge I k Direktivi 
2004/39/ES, vključno s takšnimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki se 
trgujejo izven mesta trgovanja.
Če se v zvezi z določenim izdajateljem ali 
izdanim finančnim instrumentom 
uporabljajo različne naložbene strategije z 
uporabo ločenih skladov z različnimi 
subjekti, se izračun neto kratkih in neto 
dolgih pozicij za namene odstavkov 3, 4, 5 
in 5a izvede na ravni posameznega sklada.
Če se v zvezi z določenim izdajateljem ali 
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izdanim finančnim instrumentom 
uporablja ista naložbena strategija z 
uporabo več kot enega sklada, se neto 
kratke in neto dolge pozicije vsakega 
posameznega sklada seštevajo. Če so 
kratke in dolge pozicije sprejete v več kot 
eno poslovno področje znotraj subjekta, se 
neto kratke in neto dolge pozicije 
izračunajo za vsako podjetje, ki je ločeno 
od drugih podjetij vsaj z informacijskimi 
ovirami. Če se dva ali trije portfelji znotraj 
istega subjekta upravljajo na podlagi 
diskrecije in se zasleduje ista naložbena 
strategija za določenega izdajatelja ali 
izdan finančni instrument, se te pozicije 
seštejejo za izračun neto kratkih pozicij in 
neto dolgih pozicij. Kar zadeva 
upravljanje portfelja stranke na 
nediskrecijski podlagi, je izračun neto 
kratke pozicije in neto dolge pozicije 
pravna odgovornost stranke.

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 7 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) primerov, v katerih ima fizična ali 
pravna oseba dolgo pozicijo s finančnim 
vzvodom za namene odstavka 2a;

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) primerov, ko ima fizična ali pravna (b) primerov, ko ima fizična ali pravna 
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oseba neto kratko pozicijo za namene 
odstavkov 4 in 5, ter metode izračuna 
pozicije;

oseba neto kratko pozicijo za namene 
odstavkov 4, 5 in 5a ter metode izračuna 
pozicije;

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 7 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) metode, ki se uporabi za izračun pozicij 
za namene odstavkov 3, 4, in 5, kadar 
imajo različni subjekti v skupini dolge ali 
kratke pozicije, ali za dejavnosti 
upravljanja za ločene sklade.

(c) metode, ki se uporabi za izračun pozicij 
za namene odstavkov 3, 4, 5 in 5a, kadar 
imajo različni subjekti v skupini dolge ali 
kratke pozicije, ali za dejavnosti 
upravljanja za ločene sklade.

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene te uredbe se šteje, da ima 
fizična ali pravna oseba nekrito pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo države članice ali 
Unije, kadar zamenjava kreditnega 
tveganja ni namenjena varovanju pred 
tveganjem plačilne nesposobnosti 
izdajatelja in kadar ima fizična ali pravna 
oseba dolgo pozicijo v državnih dolžniških 
instrumentih istega izdajatelja ali v 
dolžniških instrumentih drugega 
izdajatelja, katerega cena ima visoko 
korelacijo s ceno finančne obveznosti 
države članice ali Unije. Stranka v poslu 
zamenjave kreditnega tveganja, ki mora 
izvesti plačilo ali plačati nadomestilo v 

1. Za namene te uredbe se šteje, da ima 
fizična ali pravna oseba nekrito pozicijo v 
zamenjavi kreditnega tveganja v zvezi s 
finančno obveznostjo države članice ali 
Unije ali družbe, ki ima sedež v Uniji in 
katere delnice so uvrščene v trgovanje na 
mestu trgovanja v Uniji, kadar zamenjava 
kreditnega tveganja ni namenjena 
varovanju pred tveganjem plačilne 
nesposobnosti izdajatelja in kadar ima 
fizična ali pravna oseba dolgo pozicijo v 
državnih ali podjetniških dolžniških 
instrumentih istega izdajatelja. Stranka v 
poslu zamenjave kreditnega tveganja, ki 
mora izvesti plačilo ali plačati nadomestilo 
v primeru plačilne nesposobnosti 
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primeru plačilne nesposobnosti 
referenčnega subjekta ali kreditnega 
dogodka v zvezi z njim, zaradi te 
obveznosti nima nekrite pozicije za 
namene tega odstavka.

referenčnega subjekta ali kreditnega 
dogodka v zvezi z njim, zaradi te 
obveznosti nima nekrite pozicije za 
namene tega odstavka.

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) metode, ki se uporabi za izračun pozicij 
za namene odstavka 1, kadar imajo različni 
subjekti v skupini dolge ali kratke pozicije, 
ali za dejavnosti upravljanja za ločene 
sklade. 

(b) metode, ki se uporabi za izračun pozicij 
za namene odstavka 1, kadar imajo različni 
subjekti v skupini dolge ali kratke pozicije, 
ali za dejavnosti upravljanja za ločene 
sklade, glede na to, da je v skladu s 
členom 3 potreben celosten pregled nad 
vsako neodvisno investicijsko strategijo. 

Or. en

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, katere delnice so uvrščene 
v trgovanje na mestu trgovanja, vsakič, ko 
pozicija doseže zadevni prag za priglasitev 
iz odstavka 2 ali pade pod njega, to priglasi 
zadevnemu pristojnemu organu.

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, katere delnice so uvrščene 
v trgovanje na mestu trgovanja, takoj ko 
pozicija doseže zadevni prag za priglasitev 
iz odstavka 2 ali pade pod njega, to priglasi 
zadevnemu pristojnemu organu.

Or. en
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Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski nadzorni organ (ESMA) 
lahko ob upoštevanju razvoja finančnih 
trgov pripravi ter Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Komisiji pošlje 
mnenje o potrebni prilagoditvi pragov iz 
odstavka 2.

3. Komisija lahko na podlagi delegiranih 
aktov v skladu s členom 36 ter ob 
upoštevanju pogojev iz členov 37 in 38 
spremeni prage iz odstavka 2 ob 
upoštevanju razvoja finančnih trgov.

Komisija lahko v roku treh mesecev od 
prejetja mnenja evropskega nadzornega 
organa (ESMA) in kolikor je potrebno 
glede na razvoj finančnih trgov na podlagi 
delegiranih aktov v skladu s členom 36 ter 
ob upoštevanju pogojev iz členov 37 in 38 
prilagodi prage iz odstavka 2.

Prilagoditev pragov ne sme v nobenem 
primeru zmanjšati zmožnosti pristojnih 
organov za spremljanje neto kratkih 
pozicij.

Or. en

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Priglasitev iz tega člena se izvede v 
skladu s členom 9.

Or. en
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Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Priglasitev znatnih neto dolgih pozicij s 

finančnim vzvodom v delnicah pristojnim 
organom

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
dolgo pozicijo s finančnim vzvodom v 
izdanem delniškem kapitalu družbe, 
katere delnice so uvrščene v trgovanje na 
mestu trgovanja, takoj ko pozicija doseže 
zadevni prag za priglasitev iz odstavka 2 
ali pade podenj, to priglasi zadevnemu 
pristojnemu organu.
2. Zadevni prag za priglasitev je 0,2 % 
vrednosti izdanega delniškega kapitala 
zadevne družbe in nato vsakega 0,1 % nad 
tem.
3. Evropski nadzorni organ (ESMA) 
lahko ob upoštevanju razvoja finančnih 
trgov pripravi ter Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Komisiji pošlje 
mnenje o potrebni prilagoditvi pragov iz 
odstavka 2.
Komisija lahko v roku treh mesecev od 
prejetja mnenja evropskega nadzornega 
organa (ESMA) in kolikor je potrebno 
glede na razvoj finančnih trgov na 
podlagi delegiranih aktov v skladu s 
členom 36 ter ob upoštevanju pogojev iz 
členov 37 in 38 prilagodi prage iz 
odstavka 2. 
Prilagoditev pragov ne sme v nobenem 
primeru zmanjšati zmožnosti pristojnih 
organov za spremljanje neto dolgih pozicij 
s finančnim vzvodom. 
4. Priglasitev iz tega člena se izvede v 
skladu s členom 9. 

Or. en
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Obrazložitev

Dolge pozicije s finančnim vzvodom pomenijo običajno tveganje, povezano s kratkimi 
pozicijami, zato bi bila za pristojne organe koristna priglasitev.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
uvrščene v trgovanje, oblikuje postopke, ki 
zagotavljajo, da fizične ali pravne osebe, ki 
izvajajo naročila na mestu trgovanja, 
označijo naročila za prodajo kot naročila za 
prodajo na kratko, če prodajalec kratko 
proda delnice. Mesto trgovanja vsaj enkrat 
dnevno objavi povzetek obsega naročil, ki 
so bila označena kot naročila za prodajo 
na kratko.

1. Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
uvrščene v trgovanje, ali investicijsko 
podjetje, ki izvaja naročila v imenu strank 
v zvezi z instrumenti izven mesta 
trgovanja, oblikuje postopke, ki 
zagotavljajo, da fizične ali pravne osebe, ki 
izvajajo naročila na mestu trgovanja ali 
preko investicijskega podjetja, lahko 
označijo naročila za prodajo kot naročila za 
prodajo na kratko, če prodajalec na kratko 
proda delnice.

Or. en

Obrazložitev

Označevanje bi moralo veljati tudi za transakcije v okviru izvenborznega trgovanja, da bi 
spremljali vse prodaje na kratko in ohranili enake konkurenčne pogoje.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Fizične ali pravne osebe, ki izvajajo 
naročila, označijo vsa naročila za prodajo 
kot naročila za prodajo na kratko, če 
prodajalec na kratko proda delnice.

Or. en
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Obrazložitev

Za označevanje bi morali biti odgovorne stranke, ne pa mesta trgovanja ali investicijska 
podjetja.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Pristojni organ matične države članice 
mesta trgovanja ali investicijskega 
podjetja, ki izvaja naročila v imenu strank 
izven mesta trgovanja, redno zagotavlja, 
da fizične ali pravne osebe, ki izvajajo 
naročila, dejansko označijo prodaje na 
kratko. 
Če fizična ali pravna oseba večkrat ne 
izvede označevanja, ji pristojni organ za 
ustrezno in odvračilno obdobje prepove 
nadalje izvajanje prodaje delnic na mestu 
trgovanja ali preko investicijskega 
podjetja. 

Or. en

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Podatki o naročilih za prodajo in 
prodaji na kratko so dostopni pristojnim 
organom matične države članice mesta 
trgovanja ali investicijskega podjetja, ki 
izvaja naročila v imenu strank v zvezi z 
instrumenti izven mesta trgovanja. 
Dostopni so vsaj podatki o identiteti 
fizične ali pravne osebe, ki sproži 
naročilo, času vnosa naročila v knjigo 
naročil, času izvedbe naročila ali njegove  
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umaknitve iz knjige naročil ter  o ceni, 
velikosti in pogojih izvedbe naročila. 
Dostop do teh podatkov se zagotovi tudi 
ustreznim pristojnim organom. 

Or. en

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1d. Mesto trgovanja ali investicijsko 
podjetje, ki izvaja naročila v imenu strank 
izven mesta trgovanja, najmanj dnevno 
objavlja povzetek obsega kratkih prodaj 
vseh delnic, uvrščenih v trgovanje, ki je 
izražen kot delež obsega prodaj, ki jih 
izvedejo posamezna mesta trgovanja ali 
investicijska podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1e. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
regulativnih tehničnih standardov, v 
katerih se opredelijo podrobnosti glede 
informacij, ki se zagotovijo v skladu z 
odstavkom 1, tudi obseg kratkih prodaj. 
Regulativni tehnični standardi iz prvega 
pododstavka se sprejmejo v skladu s členi 
10 do 14 Uredbe (EU) št. …/2010 
[ESMA].
Evropski nadzorni organ (ESMA) osnutek 
regulativnih tehničnih standardov 
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predloži Komisiji do [31. decembra 2011].

Or. en

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1f. Da se zagotovijo enaki pogoji uporabe 
odstavka 1, je Komisija pooblaščena za 
sprejetje izvedbenih tehničnih standardov, 
v katerih se opredeli postopek 
označevanja naročil in določi skupna 
oblika podatkov, ki jih je treba zagotoviti 
za lažjo konsolidacijo podatkov.
Izvedbeni tehnični standardi iz prvega 
pododstavka se sprejmejo v skladu s 
členom 15 Uredbe (EU) št. …/2010 
[ESMA].
Evropski nadzorni organ (ESMA) osnutek 
regulativnih tehničnih standardov 
predloži Komisiji do [31. decembra 2011]. 

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1g. Mesto trgovanja ali investicijsko 
podjetje, ki izvaja naročila v imenu strank 
izven mesta trgovanja, ki v času 
izvrševanja te uredbe nimajo 
vzpostavljenih postopkov, ta člen 
uporablja do 31. decembra 2013. 

Or. en
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Obrazložitev

Da bi zmanjšali stroške, povezane z izvajanjem zahteve glede označevanja, je potrebno 
ustrezno prehodno obdobje.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, katere delnice so uvrščene 
v trgovanje na mestu trgovanja, javno 
razkrije podrobnosti o poziciji vsakič, ko 
pozicija doseže zadevni prag za objavo iz 
odstavka 2 ali pade pod njega.

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
kratko pozicijo v izdanem delniškem 
kapitalu družbe, katere delnice so uvrščene 
v trgovanje na mestu trgovanja, javno 
razkrije podrobnosti o poziciji, takoj ko 
pozicija doseže zadevni prag za objavo iz 
odstavka 2 ali pade pod njega.

Or. en

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski nadzorni organ (ESMA) 
lahko ob upoštevanju razvoja finančnih 
trgov pripravi ter Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Komisiji pošlje 
mnenje o potrebni prilagoditvi pragov iz 
odstavka 2.

3. Komisija lahko na podlagi delegiranih 
aktov v skladu s členom 36 ter ob 
upoštevanju pogojev iz členov 37 in 38 
spremeni prage iz odstavka 2 ob 
upoštevanju razvoja finančnih trgov.

Komisija lahko v roku treh mesecev od 
prejetja mnenja evropskega nadzornega 
organa (ESMA) in kolikor je potrebno 
glede na razvoj finančnih trgov na podlagi 
delegiranih aktov v skladu s členom 36 ter 
ob upoštevanju pogojev iz členov 37 in 38 
prilagodi prage iz odstavka 2.

Or. en
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Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Priglasitev iz tega člena se izvede v 
skladu s členom 9.

Or. en

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Javno razkritje znatnih neto dolgih pozicij 

s finančnim vzvodom v delnicah
1. Fizična ali pravna oseba, ki ima neto 
dolgo pozicijo s finančnim vzvodom v 
izdanem delniškem kapitalu družbe, 
katere delnice so uvrščene v trgovanje na 
mestu trgovanja, javno razkrije 
podrobnosti o poziciji, takoj ko pozicija 
doseže zadevni prag za objavo iz odstavka 
2 ali pade podenj.
2. Zadevni prag za priglasitev je 0,5% 
vrednosti izdanega delniškega kapitala 
zadevne družbe in nato vsakega 0,1 % nad 
tem. 
3. Evropski nadzorni organ (ESMA) 
lahko ob upoštevanju razvoja finančnih 
trgov pripravi ter Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Komisiji pošlje 
mnenje o potrebni prilagoditvi pragov iz 
odstavka 2.
Komisija lahko v roku treh mesecev od 
prejetja mnenja evropskega nadzornega 
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organa (ESMA) in kolikor je potrebno 
glede na razvoj finančnih trgov na 
podlagi delegiranih aktov v skladu s 
členom 36 ter ob upoštevanju pogojev iz 
členov 37 in 38 prilagodi prage iz 
odstavka 2. 
4. Priglasitev iz tega člena se izvede v 
skladu s členom 9.

Or. en

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima katero 
od naslednjih pozicij, vsakič, ko taka 
pozicija doseže zadevni prag za priglasitev 
za zadevno državo članico ali Unijo ali 
pade pod njega, to priglasi zadevnemu 
pristojnemu organu:

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima katero 
od naslednjih pozicij, takoj ko taka pozicija 
doseže zadevni prag za priglasitev za 
zadevno državo članico ali Unijo ali pade 
pod njega, to priglasi zadevnemu 
pristojnemu organu:

Or. en

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Priglasitev iz tega člena se izvede v 
skladu s členom 9.

Or. en
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Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Priglasitev znatnih neto kratkih pozicij v 
podjetniških dolžniških instrumentih in 

zamenjav kreditnega tveganja pristojnim 
organom

1. Fizična ali pravna oseba, ki ima eno od 
spodaj navedenih pozicij, takoj ko pozicija 
doseže zadevni prag za priglasitev za 
zadevno državo članico ali Unijo ali pade 
pod njega, to priglasi zadevnemu 
pristojnemu organu:
(a) neto kratka pozicija za izdane 
podjetniške dolžniške instrumente 
podjetja, ki ima sedež v Uniji, njegove 
obveznice pa so uvrščene v trgovanje na 
mestu trgovanja v Uniji; 
(b) nekrita pozicija v zamenjavi 
kreditnega tveganja za obveznice podjetja, 
ki ima sedež v Uniji in katerega delnice so 
uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja v 
Uniji. 
2. Zadevni pragi za priglasitev zajemajo 
začetni znesek in nato dodatne stopnje, 
kakor je določeno v ukrepih, ki jih 
sprejme Komisija v skladu z odstavkom 3.
3. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 36 ter ob upoštevanju pogojev iz 
členov 37 in 38 opredeli pragove iz 
odstavka 2. Pragi se ne določijo na ravni, 
ki ne zahteva priglasitve pozicij z 
minimalno vrednostjo. 
4. Priglasitev iz tega člena se izvede v 
skladu s členom 9.

Or. en
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Obrazložitev

Ureditev preglednosti je treba podaljšati, da bi preprečili zlorabe v zvezi s podjetniškimi 
dolžniškimi instrumenti.

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Izračun neto kratke pozicije se izvede ob 
24:00 na trgovalni dan, na katerega ima 
fizična ali pravna oseba zadevno pozicijo. 
Priglasitev ali razkritje se izvede 
najpozneje naslednji trgovalni dan ob 
15:30. 

2. Izračun neto kratke pozicije se izvede ob 
koncu trgovalnega dne, na katerega ima 
fizična ali pravna oseba zadevno pozicijo. 
Priglasitev ali razkritje se izvede 
najpozneje naslednji trgovalni dan ob 
15.30. 

Or. en

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Javno razkritje informacij iz člena 7 se 
izvede tako, da je zagotovljen hiter in 
nediskriminatoren dostop do informacij. 
Informacije se dajo na voljo uradno 
določenemu mehanizmu matične države 
članice izdajatelja delnic iz člena 21(2) 
Direktive 2004/109/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta.

4. Javno razkritje informacij iz člena 7 se 
izvede tako, da je zagotovljen hiter in 
nediskriminatoren dostop do informacij. 
Informacije se dajo na voljo uradno 
določenemu mehanizmu matične države 
članice izdajatelja delnic iz člena 21(2) 
Direktive 2004/109/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 
2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s 
preglednostjo informacij o izdajateljih, 
katerih vrednostni papirji so sprejeti v 
trgovanje na reguliranem trgu, in se 
objavijo na spletni strani pristojnega 
organa matične države članice.

Or. en
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Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Da se zagotovijo enaki pogoji uporabe 
odstavka 4, je Komisija pooblaščena za 
sprejetje izvedbenih tehničnih standardov, 
v katerih se opredelijo načini, kako se 
lahko informacije razkrijejo javnosti.

6. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
regulativnih tehničnih standardov, v 
katerih se opredelijo načini, kako se lahko 
informacije razkrijejo javnosti v skladu s 
tem členom.

Izvedbeni tehnični standardi iz prvega 
pododstavka se sprejmejo v skladu s 
členom [7e] Uredbe (EU) št. 
…/….[Uredba ESMA].

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

Organ ESMA Komisiji najpozneje do 
[31. decembra 2011] predloži osnutke 
navedenih izvedbenih tehničnih 
standardov .

Evropski nadzorni organ (ESMA) osnutek 
regulativnih tehničnih standardov predloži 
Komisiji do [31. decembra 2011].

Or. en

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteve v zvezi s priglasitvijo in razkritjem 
v skladu s členi 5, 7 in 8 veljajo za fizične 
ali pravne osebe, ne glede na to, ali 
prebivajo oziroma imajo sedež v Uniji ali 
zunaj nje. 

Zahteve v zvezi s priglasitvijo in razkritjem 
v skladu s členi 5, 5a,7, 7a, 8 in 8a veljajo 
za fizične ali pravne osebe, ne glede na to, 
ali prebivajo oziroma imajo sedež v Uniji 
ali zunaj nje. 

Or. en
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Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ v primeru neugodnih 
dogodkov ali razvoja, ki bi resno ogrožali 
finančno stabilnost ali zaupanje v trg v 
državi članici ali v drugih državah 
članicah, evropskemu nadzornemu 
organu (ESMA) zahtevane informacije 
zagotovi v roku 24 ur.

Or. en

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
regulativnih tehničnih standardov, v 
katerih se opredelijo podrobnosti glede 
informacij, ki se zagotovijo v skladu z 
odstavkoma 1 in 2. 
Regulativni standardi iz prvega 
pododstavka se sprejmejo v skladu s členi 
10 do 14 Uredbe (EU) št. …/2010 
[ESMA].
Evropski nadzorni organ (ESMA) osnutek 
regulativnih tehničnih standardov 
predloži Komisiji do [31. decembra 2011].

Or. en
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Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Da se zagotovijo enaki pogoji uporabe 
odstavka 1, je Komisija pooblaščena za 
sprejetje izvedbenih tehničnih standardov, 
v katerih se opredeli oblika podatkov, ki se 
jih zagotovi v skladu z odstavki 1 in 2.
Izvedbeni tehnični standardi iz prvega 
pododstavka se sprejmejo v skladu s 
členom 15 Uredbe (EU) št. …/2010 
[ESMA].
Evropski nadzorni organ (ESMA) osnutek 
izvedbenih tehničnih standardov predloži 
Komisiji do [31. decembra 2011]. 

Or. en

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) fizična ali pravna oseba je od tretje 
osebe dobila potrditev, da je delnica ali 
državni dolžniški instrument najden in 
rezerviran za posojo fizični ali pravni 
osebi, tako da bo mogoče ob roku izvesti 
poravnavo.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Odstavek 1 se ne uporablja za 
dejavnosti investicijskih podjetij, 
subjektov iz tretjih držav ali lokalnih 
družb, ki so člani mesta trgovanja ali trga 
v tretji državi, katere pravni in nadzorni 
okvir je bil v skladu s členom 15(2) 
razglašen za enakovrednega, kadar gre za 
glavno mesto trgovanja s finančnim 
instrumentom, ne glede na to, ali se z njim 
trguje na mestu trgovanja ali zunaj njega, 
za mesto trgovanja pa veljajo izjeme iz 
člena 15 pred zaključkom tretjega 
trgovalnega dne po kratki prodaji delnice, 
ki je bila uvrščena v trgovanje na mestu 
trgovanja, ali kratki prodaji državnega 
dolžniškega instrumenta. 

Or. en

Obrazložitev

Določitev neomejenih popolnih izjem za vzdrževalce trga ni v skladu z njihovo obveznostjo, 
da transakcije poravnajo v ustreznem roku.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Da se zagotovijo enaki pogoji uporabe 
odstavka 1, je Komisija pooblaščena za 
sprejetje izvedbenih tehničnih standardov, 
v katerih se opredelijo vrste dogovorov ali 
potrditev, ki ustrezno zagotavljajo, da bo 
delnica ali državni dolžniški instrument na 
voljo za poravnavo.

2. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
regulativnih tehničnih standardov, v 
katerih se opredelijo vrste dogovorov, ki 
ustrezno zagotavljajo, da bo delnica ali 
državni dolžniški instrument na voljo za 
poravnavo.

Komisija zlasti upošteva potrebo po 
ohranitvi likvidnosti trgov, zlasti trga 

Komisija zlasti upošteva potrebo po 
ohranitvi likvidnosti trgov, zlasti trga 
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državnih obveznic in trga začasnih prodaj 
državnih obveznic (trg repo).

državnih obveznic in trga začasnih prodaj 
državnih obveznic (trg repo).

Izvedbeni tehnični standardi iz prvega 
pododstavka se sprejmejo v skladu s 
členom [7e] Uredbe (EU) št. 
…/….[Uredba ESMA].

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

Organ ESMA Komisiji najpozneje do 
[1. januarja 2012] predloži osnutke 
navedenih izvedbenih tehničnih 
standardov. 

Evropski nadzorni organ (ESMA) osnutek 
regulativnih tehničnih standardov predloži 
Komisiji do [31. decembra 2011]. 

Or. en

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
Omejitve nekritih pozicij v zamenjavah 

kreditnega tveganja
Fizična ali pravna oseba lahko sklepa 
transakcije zamenjav kreditnega tveganja 
v zvezi z obveznostjo države članice ali 
Unije samo, če ima dolgo pozicijo v 
državnih dolžniških instrumentih istega 
izdajatelja. 

Or. en

Obrazložitev

Zamenjava kreditnega tveganja bi se morala kupiti le za zavarovanje pred tveganjem plačilne 
nezmožnosti izdajatelja.
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Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12b
Omejitve za uporabo zamenjav kreditnega 

tveganja s strani kreditnih institucij
Kreditna institucija, pooblaščena v skladu 
z Direktivo 2001/12/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 
o začetku opravljanja in opravljanju 
dejavnosti kreditnih institucij1, ne sklepa 
transakcij zamenjav kreditnega tveganja v 
zvezi z obveznostjo države članice ali 
Unije.
_________________________________

1 UL L 177, 30.6.2006, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Zamenjave kreditnega tveganja se v tem primeru uporabijo le za regulativno izogibanje, saj je 
velika možnost, da neplačilo države članice vodi v neplačilo njene kreditne institucije.

Amendment 76

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
ali državni dolžniški instrumenti uvrščeni v 
trgovanje, zagotovi, da razpolaga s 
postopki – oziroma da centralna nasprotna 
stranka, ki zagotavlja storitve kliringa za 
mesto trgovanja, razpolaga s postopki, – ki 
izpolnjujejo vse naslednje zahteve:

1. Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
ali državni dolžniški instrumenti uvrščeni v 
trgovanje, ali investicijsko podjetje, ki 
izvaja naročila v imenu strank v zvezi z 
instrumenti izven mesta trgovanja, 
zagotovi, da razpolaga s postopki –
oziroma da centralna nasprotna stranka, ki 
zagotavlja storitve kliringa za mesto 
trgovanja ali investicijsko podjetje ali 
centralni register vrednostnih papirjev, ki 
zagotavlja storitve poravnave za mesto 
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trgovanja ali investicijsko podjetje,
razpolaga s postopki, – ki izpolnjujejo vse 
naslednje zahteve:

Or. en

Obrazložitev

Postopki kritnega nakupa morajo veljati tudi za izvenborzno trgovanje, da ne bi povzročili 
konkurenčno neugodnega položaja za organizirane trge.

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kadar fizična ali pravna oseba, ki proda 
delnice ali državne dolžniške instrumente 
na mestu trgovanja, ne more izročiti delnic 
ali državnega dolžniškega instrumenta za 
poravnavo v štirih trgovalnih dneh od 
dneva, ko se posel izvede, ali v primeru 
dejavnosti vzdrževanja trga v šestih 
trgovalnih dneh od dneva, ko se posel 
izvede, se samodejno sprožijo postopki, da 
mesto trgovanja ali centralna nasprotna 
stranka opravi kritni nakup delnic ali 
državnih dolžniških instrumentov in tako 
zagotovi izročitev za poravnavo; 

(a) kadar fizična ali pravna oseba, ki proda 
delnice ali državne dolžniške instrumente 
na mestu trgovanja, ne more izročiti delnic 
ali državnega dolžniškega instrumenta za 
poravnavo v štirih trgovalnih dneh od 
dneva, ko se posel izvede, ali v primeru 
dejavnosti vzdrževanja trga v šestih 
trgovalnih dneh od dneva, ko se posel 
izvede, se samodejno sprožijo postopki, da 
mesto trgovanja ali centralna nasprotna 
stranka ali centralni register vrednostnih 
papirjev opravi kritni nakup delnic ali 
državnih dolžniških instrumentov in tako 
zagotovi izročitev za poravnavo; 

Or. en

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) kadar mesto trgovanja ali centralna 
nasprotna stranka ne more kupiti delnic ali 
državnega dolžniškega instrumenta in jih 

(b) kadar mesto trgovanja ali centralna 
nasprotna stranka ali centralni register 
vrednostnih papirjev ne more kupiti delnic 
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izročiti, mesto trgovanja ali centralna 
nasprotna stranka kupcu plača denarno 
nadomestilo, katerega višina se izračuna na 
podlagi vrednosti delnic ali dolžniškega 
instrumenta, ki naj bi se izročile, na datum 
izročitve, povečani za znesek morebitne 
izgube kupca; 

ali državnega dolžniškega instrumenta in 
jih izročiti, mesto trgovanja ali centralna 
nasprotna stranka ali centralni register 
vrednostnih papirjev kupcu plača denarno 
nadomestilo, katerega višina se izračuna na 
podlagi vrednosti delnic ali dolžniškega 
instrumenta, ki naj bi se izročile, na datum 
izročitve, povečani za znesek morebitne 
izgube kupca; 

Or. en

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) kadar fizična ali pravna oseba ne izvede 
poravnave, mestu trgovanja ali centralni 
nasprotni stranki povrne vse zneske, 
plačane v skladu s točkama (a) in (b).

(c) kadar fizična ali pravna oseba ali 
centralni register vrednostnih papirjev ne 
izvede poravnave, mestu trgovanja ali 
centralni nasprotni stranki ali centralnemu 
registru vrednostnih papirjev povrne vse 
zneske, plačane v skladu s točkama (a) in 
(b).

Or. en

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
ali državni dolžniški instrumenti uvrščeni v 
trgovanje, zagotovi, da razpolaga s 
postopki – oziroma da sistem poravnave, ki 
zagotavlja storitve poravnave za delnice ali 
državni dolžniški instrument, razpolaga s 
postopki, – ki zagotavljajo, da za fizično ali 
pravno oseba, ki na mestu trgovanja proda 

2. Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
ali državni dolžniški instrumenti uvrščeni v 
trgovanje, ali investicijskemu podjetju, ki 
izvaja naročila v imenu strank v zvezi z 
instrumenti izven mesta trgovanja, 
zagotovi, da razpolaga s postopki –
oziroma da sistem poravnave, ki zagotavlja 
storitve poravnave za delnice ali državni 
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delnice ali državne dolžniške instrumente 
in ni zmožna izročiti delnic ali državnega 
dolžniškega instrumenta za poravnavo do 
datuma, ko se zahteva poravnava, velja 
obveznost dnevnih plačil mestu poravnave 
ali sistemu poravnave za vsak dan, ko ne 
more izvesti poravnave.

dolžniški instrument, razpolaga s postopki, 
– ki zagotavljajo, da za fizično ali pravno 
oseba, ki na mestu trgovanja proda delnice 
ali državne dolžniške instrumente in ni 
zmožna izročiti delnic ali državnega 
dolžniškega instrumenta za poravnavo do 
datuma, ko se zahteva poravnava, velja 
obveznost dnevnih plačil mestu poravnave 
ali sistemu poravnave za vsak dan, ko ne 
more izvesti poravnave.

Or. en

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če fizična ali pravna oseba, ki proda 
delnice ali državne dolžniške instrumente 
plačila ne more poravnati v desetih 
trgovalnih dneh od dne izvedbe posla, ali 
mesto trgovanja, na katerem so delnice ali 
državni dolžniški instrumenti uvrščeni v 
trgovanje, ali investicijsko podjetje, ki 
izvaja naročila v imenu strank v zvezi z 
instrumenti izven mesta trgovanja, v 
primeru dejavnosti vzdrževanja trga v 
dvanajstih trgovalnih dneh od dneva 
izvedbe posla fizični ali pravni osebi 
prepove nadaljnjo prodajo delnic ali 
državnih dolžniških instrumentov na 
mestu trgovanja, dokler ni zmožna 
poravnati transakcije na tem mestu 
trgovanja ali preko tega investicijskega 
podjetja. 

Or. en

Obrazložitev

Stroge sankcije proti zlorabam pri nezmožnosti poravnav so najustreznejši način za 
spodbuditev tržne discipline.
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Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
ali državni dolžniški instrumenti uvrščeni v 
trgovanje, ima izdelana pravila, na podlagi 
katerih lahko fizični ali pravni osebi, ki je 
član mesta trgovanja, prepove nadaljnje 
kratke prodaje delnic ali državnih 
dolžniških instrumentov na mestu 
trgovanja, dokler ni zmožna poravnati 
transakcije, ki izhaja iz prodaje na kratko 
na mestu trgovanja.

3. Mesto trgovanja, na katerem so delnice 
ali državni dolžniški instrumenti uvrščeni v 
trgovanje, ali investicijsko podjetje, ki v 
imenu strank izvaja naročila v zvezi s temi 
instrumenti zunaj mesta trgovanja, ima 
izdelana pravila, na podlagi katerih lahko 
sam ali glavna nasprotna stranka ali 
centralni register vrednostnih papirjev 
sporočijo vsako izvedbo postopka kritnega 
nakupa svojemu zadevnemu pristojnemu 
organu. Če fizična ali pravna oseba 
večkrat ni zmožna izvesti poravnave, 
pristojni organ preišče, ali je tako zaradi 
prodaje na kratko. Če je vzrok za 
večkratno nezmožnost poravnave prodaja 
na kratko, pristojni organ naloži 
učinkovite, sorazmerne in odvračalne 
kazni.

Or. en

Razlogi

Pristojni organi bi morali preučiti razloge za ponavljajočo se nezmožnost poravnave, saj jo 
lahko povzroči zloraba nekrite prodaje na kratko.

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Na Komisijo se prenese pristojnost za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov, ki določajo najmanjši znesek 
dnevnih plačil in kaj šteje kot nezmožnost 
poravnave iz odstavkov 2 in 3.
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Regulativni tehnični standardi iz prvega 
pododstavka se sprejmejo v skladu s 
členi 10 do 14 uredbe (EU) št. …/2010 
[ESMA].
Evropski nadzorni organ (ESMA) Komisiji 
predloži osnutke regulativnih tehničnih 
standardov do [1. januarja 2012].

Or. en

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Členi 5, 7, 12 in 13 se ne uporabljajo za 
delnice družbe, ki so uvrščene v trgovanje 
na mestu trgovanja v Uniji, če je njihovo 
glavno mesto trgovanja v državi zunaj 
Unije.

1. Členi 5, 5a, 7, 7a, 12 in 13 se ne 
uporabljajo za delnice družbe, ki so 
uvrščene v trgovanje na mestu trgovanja v 
Uniji, če je njihovo glavno mesto trgovanja 
v državi zunaj Unije.

Or. en

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Členi 5, 6, 7, 8 in 12 se ne uporabljajo za 
dejavnosti investicijskih podjetij, subjektov 
iz tretje države ali lokalnih družb, ki so 
člani mesta trgovanja ali trga v tretji 
državi, katere pravni in nadzori okvir je bil 
v skladu z odstavkom 2 razglašen za 
enakovrednega, kadar v zvezi s finančnim 
instrumentom ne glede na to, ali se z njim 
trguje na mestu trgovanja ali zunaj njega,
delujejo v lastnem imenu in opravljajo 
eno od naslednjih nalog:

1. Členi 5, 6, 7, 7a, 8 in 8a se ne 
uporabljajo za dejavnosti investicijskih 
podjetij, subjektov iz tretje države ali 
lokalnih družb, ki so člani mesta trgovanja 
ali trga v tretji državi, katere pravni in 
nadzori okvir je bil v skladu z odstavkom 2 
razglašen za enakovrednega, kadar v zvezi 
s finančnim instrumentom ne glede na to, 
ali se z njim trguje na mestu trgovanja ali 
zunaj njega, objavljajo jasne, istočasne 
dvosmerne kotacije podobne velikosti ob 
konkurenčnih cenah, tako da je trgu redno 
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in stalno zagotovljena dejanska likvidnost, 
vendar so tovrstne dejavnosti zasnovane 
tako, da ne presegajo razumnega 
kratkoročnega povpraševanja strank.

(a) objavljajo jasne, istočasne dvosmerne 
kotacije podobne velikosti ob 
konkurenčnih cenah, tako da je trgu redno 
in stalno zagotovljena likvidnost;

(b) kot del svojega rednega poslovanja 
izpolnjujejo naročila strank ali naročila, 
ki izhajajo iz zahtev strank za trgovanje, 
ali varujejo pozicije, ki nastanejo s temi 
posli.

Or. en

Razlogi
Vzdrževalcev trga ne bi smeli izvzeti iz člena 5, saj znatne usmeritvene pozicije navadno ne 
pridobijo čez noč. 
Ta izjema je bila neposredno prestavljena v člen 12.

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izjema od prvega pododstavka velja samo, 
če so dejavnosti ločeno računovodsko 
vodene in so funkcionalno ločene od 
drugih dejavnosti podjetja ali pravnega 
subjekta iz prvega pododstavka. 

Or. en

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pristojnost za 
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sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov, ki določajo merila za 
funkcionalno ločitev in ločeno 
računovodstvo.

Or. en

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese tudi pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov, ki opredeljujejo merila glede 
obsega transakcij, rednosti, stalnosti, cen 
in velikosti kotacij, s katerimi se zagotovi, 
da dejavnosti, ki imajo koristi od izvzetja, 
trgu prinesejo dejansko likvidnost. 

Or. en

Razlogi

Vzdrževalci trga bi se morali dejansko zavezati likvidnosti, če želijo izkoristiti ugodnost izjem.

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Regulativni tehnični standardi iz tretjega 
in četrtega pododstavka se sprejmejo v 
skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. …/2010 [ESMA].
Evropski nadzorni organ (ESMA) Komisiji 
predloži osnutke regulativnih tehničnih 
standardov do [31. decembra 2011].

Or. en
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Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – pododstavek 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ matične države članice 
redno, v vsakem primeru pa na šest 
mesecev, zagotovi, da fizična ali pravna 
oseba izpolnjuje pogoje, določene v tem 
odstavku. 

Or. en

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Členi 6, 7, 7a, 8 in 8a se ne 
uporabljajo za dejavnosti investicijskih 
podjetij, subjektov iz tretjih držav ali 
lokalnih družb, ki so člani mesta 
trgovanja ali trga v tretji državi, katere 
pravni in nadzorni okvir je bil v skladu z 
odstavkom 2 razglašen za enakovrednega, 
kadar v zvezi s finančnim instrumentom 
trguje na mestu trgovanja ali zunaj njega 
kot del njegovega običajnega poslovanja, 
s tem, da se izvajajo naročila na zahtevo 
strank za trgovanje in z varovanjem 
pozicij, ki nastanejo s temi posli, če so 
tovrstne dejavnosti zasnovane tako, da ne 
presegajo razumnega kratkoročnega 
povpraševanja strank.
Izjema od prvega pododstavka velja samo, 
če so dejavnosti ločeno računovodsko 
vodene in so funkcionalno ločene od 
drugih dejavnosti podjetja ali pravnega 
subjekta iz prvega pododstavka. 
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Komisiji se podeli pooblastilo, da sprejme 
regulativne standarde za opredelitev 
meril, ki jih morajo pristojni organi 
upoštevati pri določanju, ali je operacija 
za varovanje pozicij potrebna zaradi 
strankine zahteve po trgovanju.
Regulativni tehnični standardi iz tretjega 
pododstavka se sprejmejo v skladu s 
členi 10 do 14 uredbe (EU) št. …/2010 
[ESMA].
Evropski nadzorni organ (ESMA) Komisiji 
predloži osnutke regulativnih tehničnih 
standardov do [31. decembra 2011].

Pristojni organ matične države članice 
redno, v vsakem primeru pa vsakih šest 
mesecev, zagotovi, da vse operacije, ki jih 
zadeva ta odstavek, začne stranka ali se 
začnejo na njeno zahtevo za trgovanje, in 
se začnejo z varovanjem pozicij zaradi 
tega trgovanja.  

Or. en

Razlogi
Ta dejavnost ne oblikuje trga, zato jo je treba ločiti. 
Funkcionalna ločitev je najboljši način, da se zagotovi, da izjema za trgovanje s premoženjem 
na zahtevo strank ne bo uporabljena za trgovanje s premoženjem, ki ni povezano z zahtevo 
strank. 

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) tretja država ni na seznamu 
nesodelujočih tretjih držav in ozemelj, ki 
ga oblikuje projektna skupina za finančno 
ukrepanje za boj proti pranju denarja in 
financiranju terorističnih dejavnosti. 

Or. en
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Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Člen 8a ne velja za dejavnosti fizične 
ali pravne osebe kot pooblaščenega 
primarnega trgovca po dogovoru z 
izdajateljem podjetniškega dolžniškega 
instrumenta, kadar je pri finančnem 
instrumentu glavni v zvezi s primarnimi 
ali sekundarnimi tržnimi operacijami, 
povezanimi s podjetniškim dolžniškim 
instrumentom.

Or. en

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Členi 5,6, 7 in 12 se ne uporabljajo za 
fizično ali pravno osebo, ki izvede kratko 
prodajo vrednostnega papirja ali ima neto 
kratko pozicijo v zvezi z izvajanjem 
stabilizacije v skladu s Poglavjem III 
Uredbe Komisije (ES) št. 2273/2003. 

4. Členi 5, 5a, 6, 7, 7a in 12 se ne 
uporabljajo za fizično ali pravno osebo, ki 
izvede kratko prodajo vrednostnega papirja
ali ima neto kratko pozicijo v zvezi z 
izvajanjem stabilizacije v skladu s 
Poglavjem III Uredbe Komisije (ES) št. 
2273/2003. 

Or. en

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Zadevni pristojni organ matične države 
članice lahko od fizične ali pravne osebe, 

9. Zadevni pristojni organ matične države 
članice ali evropski nadzorni organ 
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ki uporablja izjeme iz odstavka 1, 3 ali 4, 
pisno zahteva informacije o njenih kratkih 
pozicijah ali dejavnostih, ki se izvajajo v 
okviru izjeme. Fizična ali pravna oseba 
predloži informacije najpozneje štiri 
koledarske dni potem, ko je bila podana 
zahteva. 

(ESMA) lahko od fizične ali pravne osebe, 
ki uporablja izjeme iz odstavka 1, 3 ali 4, 
pisno zahteva informacije o njenih kratkih 
pozicijah ali dejavnostih, ki se izvajajo v 
okviru izjeme. Fizična ali pravna oseba 
predloži informacije najpozneje štiri 
koledarske dni potem, ko je bila podana 
zahteva. 

Or. en

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ države članice lahko od 
fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo neto 
kratke pozicije v določenem finančnem 
instrumentu ali kategoriji finančnih 
instrumentov, zahteva, da priglasijo ali 
javnosti razkrijejo podrobnosti o poziciji 
vsakič, ko doseže ali pade pod zadevni 
prag za priglasitev, ki ga je določil pristojni 
organ in kadar so izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

1. Zadevni pristojni organ države članice 
lahko od fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo 
neto kratke pozicije v določenem 
finančnem instrumentu ali kategoriji 
finančnih instrumentov, zahteva, da 
priglasijo ali javnosti razkrijejo 
podrobnosti o poziciji takoj, ko doseže ali 
pade pod zadevni prag za priglasitev, ki ga 
je določil pristojni organ in kadar so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

Or. en

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odstavek 1 se ne uporablja za finančne 
instrumente, za katere se preglednost že 
zahteva v skladu s členi 5 do 8 Poglavja II.

2. Zadevni pristojni organ države članice 
lahko zahteva od fizičnih in pravnih oseb, 
ki imajo neto kratke pozicije v finančnih 
instrumentih, za katere se preglednost že 
zahteva v skladu s členi 5 do 8, da to 
priglasijo ali javno razkrijejo z nižjim 
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pragom kot velja po členih 5 do 8, če sta 
izpolnjena oba spodnja pogoja:
(a) obstajajo neugodni dogodki ali 
okoliščine, ki resno ogrožajo finančno 
stabilnost ali zaupanje v trg v zadevni ali 
drugi državi članici; 
(b) priglasitev ali razkritje je potrebno za 
obvladanje tega tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16a
Priglasitev posojevalcev v izjemnih 

razmerah
1. Zadevni pristojni organ držav članice 
lahko sprejme ukrepe iz odstavka 2, če 
obstajajo škodljivi dogodki ali okoliščine, 
ki resno ogrožajo finančno stabilnost ali 
zaupanje v trg v državi članici oziroma v 
eni ali več drugih državah članicah. 
2. Pristojni organ države članice lahko 
zahteva od fizičnih ali pravnih oseb, ki 
posojajo posebne finančne instrumente ali 
kategorije finančnih instrumentov, da 
priglasijo vsa neobičajna povišanja 
pristojbin za posojanje posebnih 
finančnih instrumentov ali kategorije 
finančnih instrumentov. 

Or. en

Razlogi

Informacije posojevalcev utegnejo regulativnim organom koristiti v primeru pretresa na 
finančnih trgih.
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Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ države članice lahko 
sprejme ukrep iz odstavka 2 ali 3, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

1. Zadevni pristojni organ države članice 
lahko sprejme ukrep iz odstavka 2 ali 3, če 
so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

Or. en

Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organ države članice lahko 
prepove ali določi pogoje za fizične in 
pravne osebe, ki izvedejo: 

2. Zadevni pristojni organ države članice 
lahko prepove ali določi pogoje za fizične 
in pravne osebe, ki izvedejo: 

Or. en

Predlog spremembe 101

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Zadevni pristojni organ države članice 
lahko zahteva od fizičnih ali pravnih oseb, 
ki začenjajo prodajo delnic ali državnih 
dolžniških instrumentov, uvrščenih v 
trgovanje, da se finančni instrument sme 
prodati na kratko samo:
(a) po ceni, ki je višja od cene zadnjega 
sklenjenega posla (pravilo „plus tick“), ali 
(b) po zadnji prodajni ceni, če je višja kot 
zadnja drugačna cena (pravilo „zero-plus 
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tick“). 

Or. en

Razlogi

Regulativni organi bi morali imeti možnost, da uvedejo pravila o prodaji za višjo ceno 
(uptick), kar bi bila lahko alternativa prepovedovanju prodaje na kratko.

Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organ države članice lahko 
fizičnim ali pravnim osebam prepreči 
transakcije, povezane s finančnimi 
instrumenti, ali omeji vrednost transakcij, 
ki se lahko sklenejo s finančnim 
instrumentom.

3. Zadevni pristojni organ države članice 
lahko fizičnim ali pravnim osebam prepreči 
transakcije, povezane s finančnimi 
instrumenti, ali omeji vrednost transakcij, 
ki se lahko sklenejo s finančnim 
instrumentom.

Or. en

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ države članice lahko 
fizičnim ali pravnim osebam omeji 
sklepanje transakcij zamenjav kreditnega 
tveganja v zvezi s finančno obveznostjo 
države članice ali Unije ali omeji vrednost 
nekritih pozicij v zamenjavah kreditnega 
tveganja, ki jih lahko fizične ali pravne 
oseba prevzamejo v zvezi s finančno 
obveznostjo države članice ali Unije, če sta 
izpolnjena oba naslednja pogoja:

1. Zadevni pristojni organ države članice 
lahko fizičnim ali pravnim osebam omeji 
sklepanje transakcij zamenjav kreditnega 
tveganja v zvezi s finančno obveznostjo 
države članice ali Unije ali omeji vrednost 
nekritih pozicij v zamenjavah kreditnega 
tveganja, ki jih lahko fizične ali pravne 
oseba prevzamejo v zvezi s finančno 
obveznostjo države članice ali Unije, če sta 
izpolnjena oba naslednja pogoja:

Or. en



PE454.372v01-00 60/80 PR\840448SL.doc

SL

Predlog spremembe 104

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar cena finančnega instrumenta na 
mestu trgovanja v enem trgovalnem dnevu 
pade s končne cene prejšnjega trgovalnega 
dne na trgovalnem mestu za vrednost iz 
odstavka 4, pristojni organ matične države 
članice za to mesto trgovanja presodi, ali 
je primerno, da se fizičnim ali pravnim 
osebam prepove ali omeji kratka prodaja 
tega finančnega instrumenta na mestu 
trgovanja ali kako drugače omejijo 
transakcije z njim na tem mestu trgovanja, 
da se s tem prepreči nenadzorovan padec 
cene finančnega instrumenta. 

1. Kadar cena finančnega instrumenta na 
mestu trgovanja v enem trgovalnem dnevu 
pade s končne cene prejšnjega trgovalnega 
dne na trgovalnem mestu za vrednost iz 
odstavka 4, zadevni pristojni organ presodi, 
ali je primerno, da se fizičnim ali pravnim 
osebam prepove ali omeji prodaja tega 
finančnega instrumenta na kratko ali kako 
drugače omejijo transakcije z njim, da se s 
tem prepreči nenadzorovan padec cene 
finančnega instrumenta.

Kadar se pristojni organ v skladu s prvim 
pododstavkom prepriča, da je to primerno, 
v primeru delnice ali dolžniškega 
instrumenta osebam prepove ali omeji 
prodajo na kratko na mestu trgovanja, v 
primeru druge vrste finančnega 
instrumenta pa omeji transakcije s tem 
finančnim instrumentom na mestu 
trgovanja. 

Kadar se zadevni pristojni organ v skladu s 
prvim pododstavkom prepriča, da je to 
primerno, v primeru delnice ali 
dolžniškega instrumenta osebam prepove 
ali omeji prodajo na kratko, v primeru 
druge vrste finančnega instrumenta pa 
omeji transakcije s tem finančnim 
instrumentom. 

Or. en

Predlog spremembe 105

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Zadevni pristojni organ o svojem 
sklepu nemudoma obvesti evropski 
nadzorni organ (ESMA), ta pa o tem takoj 
obvesti vse pristojne organe v drugih 
državah članicah, kjer se trguje z 
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zadevnim finančnim instrumentom.

Or. en

Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 19a
Pristojnost za začasno prilagoditev 

postopka kritnega nakupa v primeru 
prisilnega zapiranja kratkih pozicij

1. Če je delnica ali državni dolžniški 
instrument zajeta v prisilnem zapiranju 
kratkih pozicij (short squeeze), lahko 
zadevni pristojni organ države članice 
sklene prilagoditi ali začasno preklicati 
nakup s postopkom iz člena 13. 
2. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 36 ter po pogojih iz členov 37 
in 38 sprejme ukrepe za določitev, kdaj je 
delnica ali državni dolžniški instrument 
lahko zajet v prisilnem zapiranju kratkih 
pozicij.

Or. en

Predlog spremembe 107

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organ objavi na svoji spletni 
strani obvestilo o sklepu o uvedbi ali 
podaljšanju ukrepov iz odstavkov 16 do 19.

1. Pristojni organ objavi na svoji spletni 
strani obvestilo o sklepu o uvedbi ali 
podaljšanju ukrepov iz odstavkov 16 do 
19a.

Or. en
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Predlog spremembe 108

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ukrep v skladu s členi 16 do 19 začne 
veljati, ko je obvestilo objavljeno ali po 
objavi na datum, določen v obvestilu, in 
velja samo za transakcije, sklenjene po 
začetku veljavnosti ukrepa.

3. Ukrep v skladu s členi 16 do 19a začne 
veljati, ko je obvestilo objavljeno ali po 
objavi na datum, določen v obvestilu, in 
velja samo za transakcije, sklenjene po 
začetku veljavnosti ukrepa.

Or. en

Predlog spremembe 109

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pred uvedbo ali podaljšanjem ukrepa iz 
členov 16, 17 ali 18 in pred uvedbo 
omejitve iz člena 19 pristojni organ priglasi 
predlagani ukrep organu ESMA in drugim 
pristojnim organom.

1. Pred uvedbo ali podaljšanjem ukrepa iz 
členov 16, 16a, 17 ali 18 in pred uvedbo 
omejitve iz člena 19 ali prilagoditve iz 
člena 19a pristojni organ priglasi 
predlagani ukrep evropskemu nadzornemu 
organu (ESMA) in drugim pristojnim 
organom.

Or. en

Predlog spremembe 110

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Priglasitev predlagane uvedbe ali 
podaljšanja ukrepa v skladu s členi 16, 17 
in 18 se izvede najmanj 24 ur, preden naj 
bi ukrep začel veljati ali bi bil podaljšan. 

3. Priglasitev predlagane uvedbe ali 
podaljšanja ukrepa v skladu s členi 16, 16a, 
17,18 in 19a se izvede najmanj 24 ur, 
preden naj bi ukrep začel veljati ali bi bil 
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Kadar ni mogoče upoštevati 24-urnega 
roka, lahko pristojni organ priglasitev 
izjemoma izvede manj kot 24 ur pred 
začetkom veljavnosti ukrepa. Priglasitev v 
skladu s členom 19 se izvede, preden naj bi 
ukrep začel veljati.

podaljšan. Kadar ni mogoče upoštevati 24-
urnega roka, lahko pristojni organ 
priglasitev izjemoma izvede manj kot 24 ur 
pred začetkom veljavnosti ukrepa. 
Priglasitev v skladu s členom 19 se izvede, 
preden naj bi ukrep začel veljati.

Or. en

Predlog spremembe 111

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organ države članice, ki prejme 
priglasitev po tem členu, lahko sprejme 
ukrepe v skladu s členi 16 do 19 v tej 
državi članici, kadar je ugotovljeno, da je 
ukrep potreben ukrep za podporo drugemu 
pristojnemu organu. Kadar namerava 
pristojni organ sprejeti ukrepe, prav tako 
pošlje obvestilo v skladu z odstavki 1 do 3.

4. Pristojni organ države članice, ki prejme 
priglasitev po tem členu, lahko sprejme 
ukrepe v skladu s členi 16 do 19a v tej 
državi članici, kadar je ugotovljeno, da je 
ukrep potreben ukrep za podporo drugemu 
pristojnemu organu. Kadar namerava 
pristojni organ sprejeti ukrepe, prav tako 
pošlje obvestilo v skladu z odstavki 1 do 3.

Or. en

Predlog spremembe 112

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Po prejemu priglasitve ukrepa v skladu s 
členom 22, ki ga je treba uvesti ali 
podaljšati v skladu s členom 16, 17 ali 18, 
organ ESMA v 24 urah izda mnenje o tem, 
ali je ukrep ali predlagan ukrep potreben 
za obravnavo izjemnih razmer. V mnenju
navede, ali so se po njegovem mnenju 
pojavili neugodni dogodki ali neugoden 
razvoj, ki resno ogrožajo finančno 
stabilnost ali tržno zaupanje v eni ali več 

2. Po prejemu priglasitve ukrepa v skladu s 
členom 22, ki ga je treba uvesti ali 
podaljšati v skladu s členom 16, 16a, 17,
18 ali 19a, evropski nadzorni organ 
(ESMA) v 24 urah odloči, ali je ukrep ali 
predlagani ukrep potreben za obravnavo 
izjemnih razmer. V sklepu navede, ali so se 
po njegovem mnenju pojavili neugodni 
dogodki ali neugoden razvoj, ki resno 
ogrožajo finančno stabilnost ali tržno 
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držav članic, ali je ukrep ali predlagan 
ukrep primeren in sorazmeren za 
obravnavanje grožnje in ali je predlagano 
trajanje ukrepov upravičeno. Če meni, da 
je za obravnavo grožnje potreben ukrep 
drugega pristojnega organa, to tudi navede 
v mnenju. Mnenje objavi na svoji spletni 
strani.

zaupanje v eni ali več držav članic, ali je 
ukrep ali predlagan ukrep primeren in 
sorazmeren za obravnavanje grožnje in ali 
je predlagano trajanje ukrepov upravičeno. 
Če meni, da je za obravnavo grožnje 
potreben ukrep drugega pristojnega organa, 
to tudi navede v svojem sklepu in zahteva 
od zadevnega pristojnega organa, da jih v 
24 urah uvede. Sklep objavi na svoji 
spletni strani.

Or. en

Predlog spremembe 113

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če pristojni organ predlaga sprejetje 
ukrepov ali sprejme ukrepe, ki so v 
nasprotju z mnenjem organa ESMA iz 
odstavka 2, ali v nasprotju z mnenjem 
organa ESMA iz navedenega odstavka 
zavrne sprejetje ukrepov, na svoji spletni 
strani takoj objavi obvestilo, v katerem v 
celoti pojasni razloge za tako ravnanje.

3. Če evropski nadzorni organ (ESMA) 
meni, da je treba kak ukrep sprejeti na 
ravni Unije, v svojem sklepu zapiše izjavo 
o tem in zagotovi, da se ukrep v 24 urah 
začne izvajati v vsej Uniji.  

Or. en

Predlog spremembe 114

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Evropski nadzorni organ (ESMA) 
redno pregleduje ukrepe po tem členu, v 
vsakem primeru pa na tri mesece. Če se 
ukrep po tem trimesečnem obdobju ne 
obnovi, samodejno preneha veljati.
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Or. en

Predlog spremembe 115

Predlog uredbe
Člen 24 – 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 sorazmerno 
primerjavi s koristmi ukrepa,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 116

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če pristojni organ ali pristojni organi 
sprejmejo ukrep iz člena 16, 17 ali 18, 
lahko organ ESMA sprejme ukrep iz 
odstavka 1, ne da izda mnenje iz člena 23.

Če pristojni organ ali pristojni organi 
sprejmejo ukrep iz člena 16, 16a, 17, 18 ali 
19a, lahko evropski nadzorni organ 
(ESMA) sprejme ukrep iz odstavka 1, ne 
da bi izdal sklep iz člena 23.

Or. en

Predlog spremembe 117

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Preden uvede ali podaljša ukrep iz 
odstavka 1, se organ ESMA po potrebi 
posvetuje z Evropskim odborom za 

4. Preden uvede ali podaljša ukrep iz 
odstavka 1, evropski nadzorni organ 
(ESMA) po potrebi o tem obvesti Evropski 
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sistemska tveganja in drugimi zadevnimi 
organi.

odbor za sistemska tveganja in zadevne 
organe.

Or. en

Predlog spremembe 118

Predlog uredbe
Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 36 ter ob upoštevanju pogojev iz 
členov 37 in 38 sprejme ukrepe, s katerimi 
se opredelijo merila in dejavniki, ki jih 
morajo pristojni organi in organ ESMA 
upoštevati pri odločanju, ali obstajajo 
neugodni dogodki ali neugoden razvoj iz 
členov 16, 17, 18 in 23 ter grožnje iz člena 
24(2)(a). 

Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 36 ter ob upoštevanju pogojev iz 
členov 37 in 38 sprejme ukrepe, s katerimi 
se opredelijo merila in dejavniki, ki jih 
morajo pristojni organi in evropski 
nadzorni organ (ESMA) upoštevati pri 
odločanju, ali obstajajo neugodni dogodki 
ali neugoden razvoj iz členov 16, 16a, 17, 
18, 19 in 23 ter grožnje iz člena 24(2)(a). 

Or. en

Predlog spremembe 119

Predlog uredbe
Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica določi pristojni organ 
za namen te uredbe. Države članice o tem 
obvestijo Komisijo, organ ESMA in 
pristojne organe drugih držav članic.

Vsaka država članica določi pristojni organ 
za namene te uredbe. Ta organ je javni 
organ. Države članice o tem obvestijo 
Komisijo, evropski nadzorni organ 
(ESMA) in pristojne organe drugih držav 
članic.

Or. en
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Predlog spremembe 120

Predlog uredbe
Člen 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30a
Sodelovanje z evropskim nadzornim 

organom (ESMA)
1. Pristojni organi sodelujejo z evropskim 
nadzornim organom (ESMA) za namene 
te uredbe v skladu z Uredbo (EU) 
št. .../2010 [ESMA]. 
2. Pristojni organi v skladu z Uredbo (EU) 
št. .../2010 [ESMA] zagotovijo 
evropskemu nadzornemu organu (ESMA) 
vse informacije, potrebne za opravljanje 
njegovih nalog.

Or. en

Predlog spremembe 121

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Evropski nadzorni organ (ESMA) 
lahko izvaja vse potrebne najavljene ali 
nenajavljene inšpekcijske preglede na 
kraju samem.
Izvedbo določenih preiskovalnih nalog in 
inšpekcijskih pregledov na kraju samem 
lahko zahteva tudi od pristojnih organov 
držav članic.

Or. en
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Predlog spremembe 122

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije, pridobljene od pristojnih 
organov tretjih držav, pristojni organi v 
skladu s členom 30 posredujejo 
evropskemu nadzornemu organu. 

Or. en

Predlog spremembe 123

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ ESMA usklajuje pripravo 
sporazumov o sodelovanju med pristojnimi 
organi držav članic in zadevnimi 
pristojnimi organi tretjih držav. Za ta 
namen pripravi model sporazuma, ki ga 
lahko uporabijo pristojni organi.

2. Evropski nadzorni organ (ESMA)
usklajuje pripravo sporazumov o 
sodelovanju med pristojnimi organi držav 
članic in zadevnimi pristojnimi organi 
tretjih držav. Evropski nadzorni organ v 
skladu s členom 16 Uredbe (EU) 
št. …/2010 [ESMA] model sporazuma, ki 
ga uporabijo pristojni organi.

Or. en

Predlog spremembe 124

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organ države članice lahko 
podatke in analizo podatkov v posameznih 
primerih posreduje tretji državi, kadar so 
izpolnjeni pogoji člena 25 ali 26 Direktive 
95/46/ES. Pristojni organ države članice se 
prepriča, da je posredovanje potrebno za 

Pristojni organ države članice lahko 
podatke in analizo podatkov v posameznih 
primerih posreduje pristojnemu organu 
tretje države, kadar so izpolnjeni pogoji 
člena 25 ali 26 Direktive 95/46/ES. 
Pristojni organ države članice se prepriča, 
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namen te uredbe. Tretja država ne sme 
posredovati podatkov drugi tretji državi
brez izrecnega pisnega soglasja pristojnega 
organa države članice.

da je posredovanje potrebno za namen te 
uredbe. Pristojni organ tretje države ne 
sme posredovati podatkov drugemu 
pristojnemu organu tretje države brez 
izrecnega pisnega soglasja pristojnega 
organa države članice.

Or. en

Predlog spremembe 125

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu z Uredbo (EU) št. .../2010 
[ESMA] evropski nadzorni organ (ESMA) 
sprejme smernice  zvezi z vrsto upravnih 
ukrepov in kazni, ki jih določijo države 
članice.

Or. en

Predlog spremembe 126

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice Komisijo uradno obvestijo 
o teh določbah najpozneje do [1. julija 
2012], prav tako jo takoj uradno obvestijo 
o morebitnih poznejših spremembah, ki 
vplivajo nanje.

Države članice Komisijo in evropski 
nadzorni organ (ESMA) uradno obvestijo 
o teh določbah do [1 julija 2012]. Komisijo 
in evropski nadzorni organ (ESMA) takoj 
uradno obvestijo o morebitnih poznejših 
spremembah, ki vplivajo na te določbe.

Evropski nadzorni organ (ESMA) na 
svojem spletnem mestu objavi seznam 
veljavnih upravnih ukrepov in kazni za 
vsako državo članico posebej. Ta seznam 
se redno posodablja.

Or. en
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Predlog spremembe 127

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice Evropskemu nadzornemu 
organu (ESMA) letno zagotovijo združene 
informacije o vseh naloženih upravnih 
ukrepih in kaznih.
Če pristojni organi javnosti razkrijejo, da 
je bil naložen upravni ukrep ali kazen, o 
tem istočasno uradno obvestijo evropski 
nadzorni organ (ESMA).

Or. en
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Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pooblastila za sprejetje delegiranih 
aktov iz členov 2(2), 3(7), 4(2), 5(3), 7(3), 
8(3), 9(5), 14(3), 19(4), 19(5) in 25 se 
Komisiji dodelijo za nedoločen čas. 

1. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz člena 2(2), člena 3(7), člena 4(2), 
člena 5(3), člena 7(3), člena 7a(3), člena 
8(3), člena 8a(3), člena 9(5), člena 14(3), 
člena 19(4), člena 9(5), člena 19a(2) in 
člena 25 se Komisiji dodelijo za obdobje 
štirih let od...*. Komisija sestavi poročilo 
ob upoštevanju prenesenega pooblastila 
najkasneje šest mesecev pred iztekom 
štiriletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enako dolga 
obdobja, razen če ga Evropski parlament 
ali Svet prekličeta v skladu s členom 37.
*UL: vstaviti datum začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 129

Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pred sprejetjem delegiranega akta si 
Komisija prizadeva za posvetovanje z 
evropskim regulativnim organom 
(ESMA).

Or. en
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Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče pooblastila iz členov 2(2), 
3(7), 4(2), 5(3), 7(3), 8(3), 9(5), 14(3), 
19(4), 19(5) in 25. 

1. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče pooblastila iz člena 2(2), 
člena 3(7), člena 4(2), člena 5(3), člena 
5a(3), člena 7(3), člena 7a(3), člena 8(3), 
člena 8a(3), člena 9(5), člena 14(3), člena
19(4), člena 19(5), člena 19a(2) in člena 
25. 

Or. en
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Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Institucija, ki je začela notranji postopek 
o morebitnem preklicu pooblastil, si 
prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo 
in Komisijo v razumnem času pred 
sprejetjem končne odločitve, pri čemer 
navede prenesena pooblastila, ki bi lahko 

2. Institucija, ki je začela notranji postopek 
o morebitnem preklicu pooblastila, si 
prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo 
in Komisijo v razumnem času pred 
sprejetjem končne odločitve, pri čemer 
navede preneseno pooblastilo, ki bi lahko 
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bila preklicana, ter razloge za preklic. bilo preklicano.

Or. en

Predlog spremembe 132

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament in Svet lahko 
nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh
mesecih od dneva uradnega obvestila.

1. Evropski parlament in Svet lahko 
nasprotujeta delegiranemu aktu v treh
mesecih od dneva uradnega obvestila.

Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se to obdobje podaljša za en mesec.

Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se to obdobje podaljša za tri mesece.

Or. en

Predlog spremembe 133

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če do konca navedenega obdobja ne 
Evropski parlament ne Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, se ta objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in začne veljati na dan, 
določen v delegiranem aktu.

2. Če do konca obdobja iz odstavka 1 ne 
Evropski parlament ne Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, se ta objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in začne veljati na dan, 
določen v delegiranem aktu.

Or. en

Predlog spremembe 134

Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če Evropski parlament ali Svet 3. Če bodisi Evropski parlament ali Svet 
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nasprotuje delegiranemu aktu, akt ne začne 
veljati. Institucija, ki nasprotuje 
delegiranemu aktu, navede razloge za 
nasprotovanje.

nasprotuje delegiranemu aktu v roku iz 
odstavka 1, akt ne začne veljati. V skladu s 
členom 296 PDEU institucija, ki 
nasprotuje delegiranemu aktu, navede 
razloge za nasprotovanje.

Or. en
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Predlog uredbe
Člen 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 39a
Rok za sprejetje delegiranih aktov

Komisija delegirane akte iz člena 2(2), 
člena 3(7), člena 4(2), člena 5(3), člena 
5a(3), člena 7(3), člena 7a(3), člena 8(3), 
člena 8a(3), člena 9(5), člena 14(3), člena 
19(4), člena 19(5), člena 19a(2) in člena 
25 sprejme do 1. januarja 2013.

Or. en

Predlog spremembe 136

Predlog uredbe
Člen 40 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) primernosti centraliziranega 
poročanja neposredno evropskemu 
nadzornemu organu (ESMA);

Or. en
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Predlog spremembe 137

Predlog uredbe
Člen 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi, ki spadajo na področje uporabe te 
uredbe in so veljali pred 15. septembrom 
2010, se lahko uporabljajo do [1. julija 
2013], če so priglašeni Komisiji. 

Ukrepi, ki spadajo na področje uporabe te 
uredbe in so veljali pred 15. septembrom 
2010, se lahko uporabljajo do [31. 
decembra 2012], če so priglašeni Komisiji. 

Or. en

Predlog spremembe 138

Predlog uredbe
Člen 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 41a
Osebje in sredstva evropskega nadzornega 

organa (ESMA)
Evropski nadzorni organ (ESMA) do 31. 
decembra 2011  oceni potrebe po osebju 
in sredstvih, ki izhajajo iz sprejetja njenih 
pooblastil in nalog v skladu s to uredbo, in 
predloži poročilo Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Komisiji.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje predloga

Ameriška komisija za nadzor vrednostnih papirjev je septembra 2008 sprejela ukrepe, s 
katerimi je začasno prepovedala prodajo več sto delnic finančnega sektorja na kratko, šlo pa je 
za odločitve, ki so bile sprejete zaradi bankrota družbe Lehman Brothers. Več evropskih 
regulativnih organov, tudi FSA, AMF in BaFin, je sledilo njenemu zgledu in se podobno 
odločilo. Maja 2010 je po govoricah in ugibanjih o grškem državnem dolžniškem instrumentu 
in zamenjavi kreditnega tveganja BaFin sprejel začasno prepoved nekrite prodaje na kratko in 
nekritega kreditnega tveganja za državne obveznice evroobmočja. 

Pomanjkanje skupne evropske zakonodaje je negativno vplivalo na učinkovitost ukrepov in 
pravilno delovanje notranjega trga, saj ukrepi različnih držav članic niso bili usklajeni. Zato je 
težko oceniti vpliv teh ukrepov na finančne trge. Doslej objavljene empirične raziskave niso 
dale jasnih, enoznačnih rezultatov o gospodarskih posledicah transakcij prodaje na kratko in 
zamenjave kreditnega tveganja na učinkovitost, likvidnost in stanovitnost trgov. Kljub temu je 
oblikovanje močno prenapihnjenih cen, kot je bil balon spletnih družb, ki se je razpočil leta 
2000, dokazuje, da so možnosti prodaje na kratko, da izenači bikovski trg, omejene. Poleg 
tega imamo dokaze, da ima prodaja na kratko srednje- in dolgoročno omejene učinke na 
padec cen nekaterih delnic in državnih obveznic, ti padci cen pa so dejansko najverjetneje 
povezani z negativnimi spremembami v realnem gospodarstvu. 

Raziskave, izvedene od vrhunca krize leta 2008, so kljub poskusom, da bi zagotovile 
konkretne zaključke, prišle do mrtve točke. Razlog za to je bilo predvsem pomanjkanje 
usklajenih ukrepov, poleg tega pa tudi nepreglednost v zvezi s transakcijami prodaje na kratko 
in zamenjavami kreditnega tveganja. Kljub temu, da je težko izmeriti globalne posledice 
prodaje na kratko, nekrite prodaje na kratko in nekritih zamenjav kreditnega tveganja, so v 
nadaljevanju navedeni negativni učinki splošno sprejeti:

 Večja nestanovitnost in tveganje, da se bodo trgi odzvali preburno, zlasti v 
obdobjih finančne nestabilnosti

Prodaja na kratko in nekrita prodaja na kratko lahko povzročita pretiran padec cen delnic 
in prepolovitev osnovne tržne vrednosti. Ta tveganja se še povečajo, ker se te kratke 
pozicije lahko zavzamejo z zelo omejenim kapitalom. Posledica teh praks je bilo 
povečanje vzvoda, uporabljenega v finančnem sistemu, kar je splošno sprejeto kot vzrok 
za finančno krizo. 

 Večje tveganje zlorabe trgov, zlasti pri trgovanju čez dan

Pravila proti zlorabi trga je mogoče uveljaviti samo, če imajo regulativni organi na voljo 
vse potrebne informacije. Prodaja na kratko, zlasti nekrita, omogoča manipulacije s 
cenami na račun institucionalnih in posameznih vlagateljev, tako da vpliva na oblikovanje 
cen v trgovalnem dnevu. 
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 Inflacija vrednostnih papirjev in tveganje prisilnega zapiranja pozicij

Nekrita prodaja na kratko lahko povzroči razmere inflacije vrednostnih papirjev, ko je 
število prodajanih vrednostnih papirjev višje od števila tistih, ki so dejansko na razpolago 
na trgu. Na tak način je množična prodaja vrednostnih papirjev družbe Volkswagen leta 
2008 v navezavi z akumulacijo vrednostnih papirjev družbe Porsche povzročila 
pomanjkanje razpoložljivih vrednostnih papirjev. Prisilno zapiranje pozicij 
Volkswagnovih delnic je privedlo do tega, da je imel proizvajalec avtomobilov največjo 
tržno kapitalizacijo po vsem svetu, ki je dosegla 370 milijonov dolarjev.

 Tveganje nezmožnosti poravnave

Tveganje nezmožnosti poravnave ni vedno povezano z nekrito prodajo na kratko, je pa ob 
taki prodaji prodajalec izpostavljen večjemu tveganju nezmožnosti poravnave. 

 Okrepitev izkrivljanja, povezanega z nesimetrično informacijo in znatnim 
vplivom na pogoje financiranja 

Uporaba zamenjave kreditnega tveganja kot sredstva za vrednotenje tveganja državnih 
posojilojemalcev močno vpliva na obrestne mere, zato pa tudi na razporejanje sredstev v 
realnem gospodarstvu. Neučinkovitost teh trgov lahko privede do izkrivljanja pri 
razporejanju kapitala za realno gospodarstvo. 

Glede na ugotovljena tveganja so potrebni trajni ukrepi, ki bodo zagotovili trden okvir za 
obravnavo teh potencialno negativnih učinkov. Poleg tega pristojni nacionalni organi in organ 
ESMA potrebujejo orodje za izjemne razmere. Sedanje pomanjkanje razpoložljivih orodij za 
regulativne organe omejuje njihovo zmožnost, da predvidijo izjemne razmere in se nanje 
odzovejo. Učinkovitost njihovega delovanja je omejena tudi, ker ni usklajenih ukrepov in 
njihovega skupnega izvrševanja. To je še pomembneje, saj raziskave kažejo, da omogočajo 
omejitveni ukrepi za prodajo na kratko zmanjšanje nestanovitnost samo, če je prepoved 
usmerjena na akterje, ki destabilizirajo cene delnic. 

Predlog Komisije kot odgovor na ugotovljena tveganja vsebuje:
 Pravila o preglednosti, ki slonijo na priglasitvi neto kratkih delniških pozicij in 

označevanju naročil za prodajo na kratko.
 Omejitve za nekrito prodajo na kratko na podlagi pravila, da mora imeti oseba 

izposojeno delnico, sporazum o njeni izposoji ali drugo ureditev, ki zagotavlja, da si
bo lahko izposodila delnico v času poravnave ("locate rule") poleg postopka za 
obvezni kritni nakup.

 Povečana pooblastila, ki bodo pristojnim nacionalnim organom zagotovila možnost za 
ukrepanje v času krize, organu ESMA pa zmožnost, da te posege usklajuje. 

1. Področje uporabe uredbe in opredelitev prodaje na kratko
 Značilnosti finančnih instrumentov, ki jih zajema uredba

Poročevalec podpira predlog Komisije, da se pokrije veliko področje finančnih instrumentov 
ter se uredba osredotoči na vrednostne papirje in državne dolžniške instrumente ter zamenjave 
državnega kreditnega tveganja. 
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Poročevalec meni, da bi bilo primerno razširiti ureditev priglasitve na podjetniški dolžniški 
instrument in zamenjave kreditnega tveganja podjetij, o kateri govori člen 8 v zvezi z 
državnimi dolžniškimi instrumenti in zamenjavo kreditnega tveganja. Ta razširitev mora 
izdajateljem zagotoviti, da ni manipulacije s cenami teh instrumentov, saj bi lahko privedle do 
povečanja stroškov izposojanja za izdajatelje in tako oškodovale realno gospodarstvo.

 Področje uporabe trgov, ki jih zajema ta uredba
Poročevalec meni, da uredba ne bi smela ogrožati enakih konkurenčnih pogojev med 
različnimi akterji na trgu, zlasti pa ne oškodovati reguliranih trgov s tem, ko bi bile izvzete 
transakcije na prostem trgu.

 Uporaba zunaj Unije
Poročevalec podpira namero Komisije, da te uredbe uporabi za vse fizične ali pravne osebe, 
ne glede na to, ali prebivajo oziroma imajo sedež v Uniji ali zunaj nje. Ti ukrepi so nujni za 
zagotovitev, da trgovci ne bi preselili sedeža zaradi razlogov, povezanih z regulativnim 
okvirom. Poleg tega bi to zagotovilo enakopravno obravnavo evropskih in neevropskih 
vlagateljev.

 Opredelitev kratkih pozicij in nekritih zamenjav kreditnega tveganja – člen 3 do 
4

Poročevalec se strinja z opredelitvijo, ki jo je dala Komisija za kratke pozicije. 

Meni, da velja za vse vlagatelje, ki so lastniki zamenjav kreditnega tveganja, ne da bi bili 
lastniki osnovne delnice, kot da imajo nekrito pozicijo v zamenjavi kreditnega tveganja. Z 
uporabo zamenjav kreditnega tveganja kot nadomestila za zavarovanje drugih finančnih 
instrumentov s povečanjem povpraševanja za zamenjave kreditnega tveganja državnih 
obveznic se trgu zlahka pošlje zavajajoče znake. Taki zavajajoči znaki bi lahko ogrozili 
finančne stroške države članice in tako povečali pritisk na že tako obremenjene javne finance.

2. Zahteve po preglednosti
 Priglasitev pozicij

Poročevalec podpira predlog Komisije na podlagi priporočil odbora CESR, naj se naloži 
obvezno priglasitev pomembnih kratkih pozicij delnic, državnih dolžniških instrumentov in 
zamenjave kreditnega tveganja. Večja preglednost, ki bo dosežena s to priglasitvijo, bo 
okrepila zaupanje vlagateljev in varčevalcev na trgu vrednostnih papirjev. 

Kar zadeva vrednostne papirje, se zdi primeren pristop dvostopenjskega modela s pragom 
0,2 % vrednosti izdanega delniškega kapitala zadevne družbe za priglasitev pristojnim 
organom ter s pragom 0,5 % za javno razkritje. 

Kar zadeva državni dolžniški instrument in zamenjavo kreditnega tveganja, poročevalec 
podpira predlog Komisije, da se priglasijo pozicije dolžniških instrumentov samo 
regulativnim organom.

Poročevalec meni, da bi bila enako zaželena simetrična ureditev priglasitve za prodajo na 
dolgo na podlagi finančnega vzvoda, da bi regulativnim organom omogočili natančen pregled 
nad finančnim vzvodom, ki je uporabljen za krepitev špekulativnih pozicij. 
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V izjemnih razmerah poročevalec priporoča tudi možnost, da regulativni organi uvedejo 
zahtevo po priglasitvi za posojilodajalce finančnih instrumentov. Ta priglasitev bi morala 
zagotoviti, da bodo regulativni organi ustrezno obveščeni o potencialnem pritisku na 
posojilodajalce vrednostnih papirjev, kar običajno pomeni pomembne kratke pozicije.

 Označevanje naročil prodaje na kratko
Poročevalec podpira načelo iz predloga Komisije. 

Označevanje prodaje na kratko je edini način za spremljanje tokov in zato dopolnjuje 
priglasitev pozicij na koncu trgovalnega dneva. Označevanje bo regulativnim organom 
pomagalo pri preverjanju skladnosti zahtev po priglasitvi in bolje razumeti dejanski obseg 
prodaje na kratko. Poleg tega bo to orodje za regulativne organe za nadzorovanje odsotnosti 
manipulacije s cenami z operacijami prodaje na kratko v trgovalnem dnevu. 

Izvedljivost označevanja ni vprašljiva, saj se že izvaja v Združenih državah in v Aziji, s 
sprejetjem tega sistema pa bi se Evropska unija pridružila uporabi mednarodnih standardov. 
Stroški izvajanja niso znani, so pa dolgoročno zanemarljivi, saj naročila niso dražja v državah, 
kjer se izvršujejo postopki označevanja. Da pa bi zmanjšali stroške izvajanja poročevalec 
priporoča določitev prehodnega obdobja, s čimer se omogoči mestom trgovanja, da bodo 
lahko sprejela označevanje kot del običajnega posodabljanja svojega vmesnika za izvajanje 
naročil. Primerno se zdi maksimalno prehodno obdobje treh let.

Da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji, poročevalec priporoča, da se označujejo vsa 
naročila ne glede na mesto trgovanja, tudi pri transakcijah za trgovanje na prostem trgu.

3. Nekrite prodaje na kratko in nekrita zamenjava kreditnega tveganja
 Omejitve v zvezi z nekrito prodajo na kratko

Poročevalec podpira omejitev vse prodaje na kratko na tisto, ki je vezana na predhodno 
sposojene vrednostne papirje ali vrednostne papirje, za katere je posojilo zajamčeno.

 Prepoved nekrite zamenjave kreditnega tveganja
Poročevalec podpira predlog o omejitvi možnosti za nakup zamenjave kreditnega tveganja 
državnih obveznic na tiste, ki so lastniki državnih dolžniških instrumentov. Transakcije 
zamenjave kreditnega tveganja morajo temeljiti na načelu zavarovalnega interesa. 

Poročevalec tudi dvomi, koliko je koristno dovoliti finančnim institucijam, da kupujejo  
zamenjave kreditnega tveganja državnih obveznic svojih lastnih držav članic, saj te finančne 
institucije verjetno ne bodo preživele v primeru nezmožnosti lastne države članice, da 
izpolnjuje svoje finančne obveznosti.

 Postopki kritnega nakupa in kazni T+4
Poročevalec podpira predlog Komisije o samodejnih postopkih kritnega nakupa delnic T+4 v 
primeru nezmožnosti poravnave, za katero so predvidene kazni. Primer Združenih držav 
Amerike, kjer se taki ukrepi uporabljajo od leta 2008, jasno dokazuje, da se je ta ukrep izkazal 
za učinkovitega za zagotovitev discipline pri poravnavi.

Poročevalec meni, da bi se ti postopki kritnega nakupa morali uporabljati za vse transakcije, 
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tudi za transakcije pri trgovanju na prostem trgu, ter da bi značilnosti in minimalna raven 
kazenskega mehanizma moral opredeliti organ ESMA, da bi preprečili konkurenco med mesti 
trgovanja, kar zadeva ta regulativna merila.

4. Izjeme
 Glavni trg zunaj Evropske unije

Poročevalec podpira predlog Komisije. Preselitev sedeža zaradi regulativnih razlogov na 
škodo EU, se glede na sedanjo tržno ureditev ZDA ne zdi verjetna.

 Izjema za dejavnost vzdrževalcev trga 
Poročevalec podpira načelo odobritve izjem za dejavnosti vzdrževalcev trga. Vzdrževalci trga 
zagotavljajo likvidnost, ki je bistvena za dobro delovanje trgov in to funkcijo je treba 
zavarovati pred oportunističnim ravnanjem drugih udeležencev na trgu. Protiutež tej izjemi bi 
morala biti resnična zavzetost za redno in stalno zagotavljanje likvidnosti trga. Organ ESMA 
mora opredeliti skupne standarde, da bi zagotovili enako razlago v Uniji.

Kljub temu poročevalec meni, da je bistveno izogniti se vsakršni napačni rabi teh izjem. Zato 
vzdrževalcem trga, ki nimajo popolne ločitve med dejavnostmi vzdrževalcev trga in 
dejavnostmi transakcij z vrednostnimi papirji, ki ga ne sprožijo naročila strank, ne bi smeli 
dovoliti uporabe teh izjem. Poleg tega, da dobi regulativni organ možnost preveriti, ali 
vzdrževalec trga zlorablja izjemo, poročevalec priporoča, da se vzdrževalci trga vključijo v 
zahteve iz člena 5 sedanje uredbe, saj običajne dejavnosti vzdrževanja trga ne bi smele 
povzročiti krepitve usmerjene pozicije. Podobno vzdrževalcem trga ne bi smeli dovoliti, da 
obdržijo nekrite kratke pozicije dlje od razumnega roka, ne da bi si izposodili finančni 
instrument, saj vzdrževalci trga niso izvzeti iz obveznosti poravnave. 

5. Pooblastila pristojnih organov za posredovanje
 Transakcije prodaje na kratko in zamenjave kreditnega tveganja ob neugodnih 

dogodkih:
Poročevalec podira predlog Komisije, ki pristojnim nacionalnim organom podeljuje razširjena 
pooblastila za odziv v neugodnih razmerah. Predlaga, da se v takih razmerah regulativni 
organi z isto utemeljitvijo pooblastijo, da uvedejo pravilo o prodaji za višjo ceno – minimalna 
cena za naročilo za prodajo na kratko. 

 Možne omejitve za prodajo na kratko v primeru znatnih padcev cene
Poročevalec podpira načelo tega ukrepa. Da bi dosegli usklajeno uveljavljanje na notranjem 
trgu in ohranili enake konkurenčne razmere poročevalec meni, da bi morala omejitev 
posameznega finančnega instrumenta za vse transakcije, kjer koli se lahko izvajajo. 

6. Pooblastila organa ESMA za posredovanje
 Usklajevanje s strani organa ESMA

Poročevalec odobrava pooblastila za usklajevanje, ki so podeljena organu ESMA. Ravno tako 
se zavzema, da organ ESMA sprejme smernice za vse ukrepe, ki bi utegnili pristojne 
nacionalne organe privesti do različnih razlag. 

 Pooblastila za posredovanje za organ ESMA
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Poročevalec je zadovoljen s pooblastili, podeljenimi organu ESMA v predlogu Komisije. 
Komisija je izkoristila vse možnosti, ki jih ponuja uredba o organu ESMA. Pooblastila, 
podeljena organu ESMA, omogočajo usklajeno izvajanje nujnih ukrepov na ravni Evropske 
unije. 


