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* Postopek posvetovanja
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***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 direktive Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov in 
razveljavitvi Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (prenovitev)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2011)0656),

– ob upoštevanju členov 294(2) in 53(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0382/2011),

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

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov1,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 1. marca 2012, naslovljenega na 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve v skladu s členom 87(3) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju členov 87 in 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora za 
razvoj in Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7–0000/2012),

A. ker po mnenju posvetovalne delovne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta 
in Komisije zadevni predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 
ali v mnenju posvetovalne delovne skupine opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar 
zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov in omenjene spremembe, zgolj 
kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju, ob upoštevanju 
priporočil posvetovalne delovne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije;

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.

                                               
1 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.
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Predlog spremembe 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Ob finančni krizi so se pokazale 
slabosti v delovanju in preglednosti 
finančnih trgov. Dogajanja na finančnih 
trgih so pokazala na nujnost okrepitve 
okvira za regulacijo trgov finančnih 
instrumentov, da bi povečali njihovo 
preglednost, bolje zaščitili vlagatelje, 
utrdili zaupanje, omejili neurejena področja 
ter zagotovili, da bodo imeli nadzorni 
organi ustrezna pooblastila za opravljanje 
svojih nalog.

(4) Ob finančni krizi so se pokazale 
slabosti v delovanju in preglednosti 
finančnih trgov. Dogajanja na finančnih 
trgih so pokazala na nujnost okrepitve 
okvira za regulacijo trgov finančnih 
instrumentov, tudi kadar trgovanje na 
takšnih trgih poteka zunaj organiziranega 
trga, da bi povečali njihovo preglednost, 
bolje zaščitili vlagatelje, utrdili zaupanje, 
omejili neurejena področja ter zagotovili, 
da bodo imeli nadzorni organi ustrezna 
pooblastila za opravljanje svojih nalog.

Or. en

Predlog spremembe 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Med regulatornimi organi na 
mednarodni ravni obstaja soglasje, da so k 
nastanku finančne krize prispevale tudi 
slabosti v korporativnem upravljanju 
številnih finančnih institucij, vključno s 
pomanjkanjem učinkovitega notranjega 
nadzora. Pretirano in nepreudarno tveganje 
lahko vodi v propad posameznih finančnih 
institucij ter povzroči sistemske težave v 
državah članicah in v svetu. Nepravilno 
ravnanje podjetij, ki zagotavljajo storitve 
strankam, lahko povzroči škodo 
vlagateljem in izgubo njihovega zaupanja. 
Da bi preprečili potencialno škodljive 
učinke teh slabosti korporativnega 
upravljanja, bi bilo treba določbe te 
direktive dopolniti s podrobnejšimi načeli 
in minimalnimi standardi. Ta načela in 
standarde bi bilo treba uporabljati ob 

(5) Med regulatornimi organi na 
mednarodni ravni obstaja soglasje, da so k 
nastanku finančne krize prispevale tudi 
slabosti v korporativnem upravljanju 
številnih finančnih institucij, vključno s 
pomanjkanjem učinkovitega notranjega 
nadzora. Pretirano in nepreudarno tveganje 
lahko vodi v propad posameznih finančnih 
institucij ter povzroči sistemske težave v 
državah članicah in v svetu. Nepravilno 
ravnanje podjetij, ki zagotavljajo storitve 
strankam, lahko povzroči škodo 
vlagateljem in izgubo njihovega zaupanja. 
Da bi preprečili potencialno škodljive 
učinke teh slabosti korporativnega 
upravljanja, bi bilo treba določbe te 
direktive dopolniti s podrobnejšimi načeli 
in minimalnimi standardi. Ta načela in 
standarde bi bilo treba uporabljati ob 
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upoštevanju narave, obsega in 
kompleksnosti investicijskih podjetij.

upoštevanju narave, obsega in 
kompleksnosti investicijskih podjetij.
Zadevni ukrepi bi morali vključevati 
omejitve glede števila direktorskih funkcij, 
ki jih lahko opravljajo direktorji 
finančnih institucij. Tovrstni ukrepi bi se 
morali izvajati na način, ki upošteva 
zahtevnost dejanskega upravljanja 
takšnih institucij, obenem pa direktorjem 
podjetij omogoča, kjer je to primerno, da 
skladno z načeli družbene odgovornosti 
podjetij nadaljujejo zlasti z opravljanjem 
direktorske funkcije v nepridobitnih 
organizacijah.

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ob upoštevanju zgoraj navedenega je 
Direktiva 2004/39/ES delno prenovljena s 
to novo direktivo, delno pa nadomeščena z 
Uredbo (EU) št. …/… (MiFIR). Oba 
pravna instrumenta skupaj bosta tvorila 
pravni okvir, ki bo urejal zahteve v zvezi z 
investicijskimi podjetji, organiziranimi trgi, 
izvajalci storitev sporočanja podatkov in 
podjetji iz tretjih držav, ki v Uniji 
opravljajo investicijske storitve ali posle. 
To direktivo je treba zato razlagati v 
povezavi z navedeno uredbo. Ta direktiva 
bi morala vsebovati določbe o izdajanju 
dovoljenj podjetjem, pridobitvi 
kvalificiranega deleža, uveljavljanju 
svobode ustanavljanja in svobode 
opravljanja storitev, pogojih poslovanja 
investicijskih podjetij, da se zagotovi 
zaščita vlagateljev, pooblastilih nadzornih 
organov matične države članice in države 
članice gostiteljice ter sistemu sankcij. Ker 
je glavni cilj in predmet tega predloga 
poenotenje nacionalnih določb v zvezi z 

(7) Ob upoštevanju zgoraj navedenega je 
Direktiva 2004/39/ES delno prenovljena s 
to novo direktivo, delno pa nadomeščena z 
Uredbo (EU) št. …/… (MiFIR). Oba 
pravna instrumenta skupaj bosta tvorila 
pravni okvir, ki bo urejal zahteve v zvezi z 
investicijskimi podjetji, organiziranimi trgi, 
izvajalci storitev sporočanja podatkov in 
finančnimi institucijami iz tretjih držav, ki 
v Uniji opravljajo investicijske storitve ali 
posle. To direktivo je treba zato razlagati v 
povezavi z navedeno uredbo. Ta direktiva 
bi morala vsebovati določbe o izdajanju 
dovoljenj podjetjem, pridobitvi 
kvalificiranega deleža, uveljavljanju 
svobode ustanavljanja in svobode 
opravljanja storitev, pogojih poslovanja 
investicijskih podjetij, da se zagotovi 
zaščita vlagateljev, pooblastilih nadzornih 
organov matične države članice in države 
članice gostiteljice ter sistemu sankcij. Ker 
je glavni cilj in predmet tega predloga 
poenotenje nacionalnih določb v zvezi z 
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navedenimi področji, bi moral biti podlaga 
tega predloga člen 53(1) PDEU. Oblika 
direktive je primerna, da se po potrebi 
omogoči prilagoditev izvedbenih določb na 
področjih, ki jih ureja ta direktiva, 
posebnostim trgov in pravnih sistemov 
držav članic.

navedenimi področji, bi moral biti podlaga 
tega predloga člen 53(1) PDEU. Oblika 
direktive je primerna, da se po potrebi 
omogoči prilagoditev izvedbenih določb na 
področjih, ki jih ureja ta direktiva, 
posebnostim trgov in pravnih sistemov 
držav članic.

(Sprememba velja za celotno besedilo. Če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Področje uporabe te direktive ne bi 
smelo zajemati oseb, ki upravljajo svoje 
lastno premoženje in podjetja ter ne 
opravljajo investicijskih storitev in/ali 
investicijskih poslov, razen poslovanja za 
svoj račun, razen če so vzdrževalci trga, 
člani ali udeleženci organiziranega trga ali 
MTF ali izvršujejo naročila strank s 
poslovanjem za svoj račun. Osebe, ki s 
finančnimi instrumenti poslujejo za svoj 
račun kot člani ali udeleženci 
organiziranega trga ali MTF, vključno kot 
vzdrževalci trga v zvezi z izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago, 
emisijskimi kuponi ali njihovimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti, in je to 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti, ki na ravni skupine ne pomeni 
opravljanja investicijskih storitev v smislu 
te direktive ali bančnih storitev v smislu 
Direktive 2006/48/ES, bi morale biti 
izjemoma izvzete iz področja uporabe te 
direktive. Tehnična merila za določitev, 
kdaj je dejavnost pomožna dejavnost k taki 
glavni dejavnosti, bi bilo treba pojasniti v 
delegiranih aktih. Poslovanje za svoj 
račun z izvrševanjem naročil strank bi 

(14) Področje uporabe te direktive ne bi 
smelo zajemati oseb, ki upravljajo svoje 
lastno premoženje in podjetja ter ne 
opravljajo investicijskih storitev in/ali 
investicijskih poslov, razen poslovanja za 
svoj račun, razen če so vzdrževalci trga, 
člani ali udeleženci organiziranega trga ali 
MTF ali izvršujejo naročila strank s 
poslovanjem za svoj račun. Osebe, ki s 
finančnimi instrumenti poslujejo za svoj 
račun kot člani ali udeleženci 
organiziranega trga ali MTF, vključno kot 
vzdrževalci trga v zvezi z izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago, 
emisijskimi kuponi ali njihovimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti, in je to 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti, ki na ravni skupine ne pomeni 
opravljanja investicijskih storitev v smislu 
te direktive ali bančnih storitev v smislu 
Direktive 2006/48/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 
o začetku opravljanja in opravljanju 
dejavnosti kreditnih institucij1, bi morale 
biti izjemoma izvzete iz področja uporabe 
te direktive. Tehnična merila za določitev, 
kdaj je dejavnost pomožna dejavnost k taki 



PR\895700SL.doc 9/129 PE485.882v01-00

SL

moralo vključevati podjetja, ki izvršujejo 
naročila različnih strank s hkratnim 
nakupom in prodajo za svoj račun (back to 
back trading); v tem primeru bi bilo treba
šteti, da podjetja delujejo kot naročniki in 
bi zanje morale veljati določbe te direktive, 
ki zajemajo tako izvrševanje naročil za 
račun strank kot poslovanje za svoj račun. 
Izvrševanje naročil v okviru poslovanja s 
finančnimi instrumenti, ki se opravlja kot 
pomožna dejavnost med dvema osebama, 
katerih glavna dejavnost na ravni skupine 
ne pomeni opravljanja investicijskih 
storitev v smislu te direktive ali bančnih 
storitev v smislu Direktive 2006/48/ES, se 
ne bi smelo šteti za poslovanje za svoj 
račun z izvrševanjem naročil strank.

glavni dejavnosti, bi bilo treba pojasniti v 
regulativnih tehničnih standardih, ob 
upoštevanju meril iz te direktive. 
Poslovanje za svoj račun z izvrševanjem 
naročil strank bi moralo vključevati 
podjetja, ki izvršujejo naročila različnih 
strank s hkratnim nakupom in prodajo za 
svoj račun (back to back trading); v tem 
primeru bi bilo treba šteti, da podjetja 
delujejo kot naročniki in bi zanje morale 
veljati določbe te direktive, ki zajemajo 
tako izvrševanje naročil za račun strank kot 
poslovanje za svoj račun. Izvrševanje 
naročil v okviru poslovanja s finančnimi 
instrumenti, ki se opravlja kot pomožna 
dejavnost med dvema osebama, katerih 
glavna dejavnost na ravni skupine ne 
pomeni opravljanja investicijskih storitev v 
smislu te direktive ali bančnih storitev v 
smislu Direktive 2006/48/ES, se ne bi 
smelo šteti za poslovanje za svoj račun z 
izvrševanjem naročil strank.
____________________

1 UL L 177, 30.6.2006, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Države članice bi morale zagotoviti 
spoštovanje pravice do varstva osebnih 
podatkov v skladu z Direktivo 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 ter 
Direktivo 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 
o obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 

črtano
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elektronskih komunikacijah), ki urejata 
obdelavo osebnih podatkov pri uporabi te 
direktive. Za obdelavo osebnih podatkov s 
strani Evropskega organa za vrednostne 
papirje in trge se uporabljajo določbe 
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.

Or. en

Predlog spremembe 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Direktiva Komisije 2006/73/ES z dne 
10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami 
in pogoji poslovanja investicijskih družb 
ter opredeljenimi izrazi za namene 
navedene direktive državam članicam 
dovoljuje, da v okviru organizacijskih 
zahtev, ki veljajo za investicijske družbe, 
zahtevajo snemanje telefonskih pogovorov 
ali evidentiranje elektronskih komunikacij 
v zvezi z naročili strank. Snemanje 
telefonskih pogovorov ali evidentiranje 
elektronskih komunikacij v zvezi z naročili 
strank je združljivo z listino Evropske unije 
o temeljnih pravicah in je upravičeno 
zaradi okrepitve zaščite vlagateljev, 
izboljšanja nadzora trgov in povečanja 
pravne varnosti v interesu investicijskih 
podjetij in njihovih strank. Na pomen takih 
evidenc je opozoril tudi Odbor evropskih 
zakonodajalcev za vrednostne papirje v 
tehničnih priporočilih Evropski komisiji, 
izdanih 29. julija 2010. Zaradi navedenih 
razlogov je ustrezno, da se v tej direktivi 
določijo načela splošne ureditve glede 

(42) Direktiva Komisije 2006/73/ES z dne 
10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami 
in pogoji poslovanja investicijskih družb 
ter opredeljenimi izrazi za namene 
navedene direktive državam članicam 
dovoljuje, da v okviru organizacijskih 
zahtev, ki veljajo za investicijske družbe, 
zahtevajo snemanje telefonskih pogovorov 
ali evidentiranje elektronskih komunikacij 
v zvezi z naročili strank. Snemanje 
telefonskih pogovorov ali evidentiranje 
elektronskih komunikacij v zvezi z naročili 
strank je združljivo z listino Evropske unije 
o temeljnih pravicah in je upravičeno 
zaradi okrepitve zaščite vlagateljev, 
izboljšanja nadzora trgov in povečanja 
pravne varnosti v interesu investicijskih 
podjetij in njihovih strank. Na pomen takih 
evidenc je opozoril tudi Odbor evropskih 
zakonodajalcev za vrednostne papirje v 
tehničnih priporočilih Evropski komisiji, 
izdanih 29. julija 2010. Zaradi navedenih 
razlogov je ustrezno, da se v tej direktivi 
določijo načela splošne ureditve glede 
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snemanja telefonskih pogovorov ali 
evidentiranja elektronskih komunikacij v 
zvezi z naročili strank.

snemanja telefonskih pogovorov ali 
evidentiranja elektronskih komunikacij v 
zvezi z naročili strank oziroma glede 
ustrezne dokumentacije vsebine takšnih 
telefonskih pogovorov ali elektronskih 
komunikacij, na primer v obliki zapisnika.

Or. en

Predlog spremembe 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Države članice bi morale zagotoviti 
pravico do varstva osebnih podatkov v 
skladu z Direktivo 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 ter Direktivo 2002/58/ES. 
To varstvo bi bilo treba razširiti zlasti na 
snemanje telefonskih pogovorov in 
evidentiranje elektronskih komunikacij, kot 
zahteva člen 16.

(43) Države članice bi morale zagotoviti 
spoštovanje pravice do varstva osebnih 
podatkov v skladu z Direktivo 95/46/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov1 ter Direktivo 
2002/58/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi 
osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na 
področju elektronskih komunikacij2

(direktiva o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah), ki urejata obdelavo 
osebnih podatkov pri uporabi te direktive. 
To varstvo bi bilo treba razširiti zlasti na 
snemanje telefonskih pogovorov in 
evidentiranje elektronskih komunikacij. Za 
obdelavo osebnih podatkov s strani 
evropskega nadzornega organa 
(Evropskega organa za vrednostne papirje 
in trge) (ESMA), ki je bil ustanovljen z 
Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta3, se pri izvajanju te 
Direktive uporabljajo določbe 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 
podatkov4.
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1 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
2 UL L 201, 31.7.2002, str. 37.
3 UL L 331, 15.12.2010, str. 84.
4 UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) V zadnjem desetletju se je uporaba 
trgovalnih programov zelo razvila in jih 
danes udeleženci na trgu uporabljajo v 
velikem obsegu. Številni udeleženci na 
trgu uporabljajo algoritemsko trgovanje, 
pri katerem računalniški algoritem 
samodejno določi posamezne vidike 
naročila z minimalnim človeškim 
posredovanjem ali brez njega. Posebna 
podvrsta algoritemskega trgovanja je 
visokofrekvenčno trgovanje, pri katerem 
trgovalni sistem zelo hitro analizira 
podatke ali signale s trga in nato na podlagi 
te analize v zelo kratkem času pošlje ali 
posodobi veliko število naročil. 
Visokofrekvenčno trgovanje običajno 
uporabljajo borzni trgovci, ki za trgovanje 
uporabljajo lastni kapital; bolj kot za 
posebno strategijo gre ponavadi za to, da z 
uporabo naprednih programov izvajajo bolj 
tradicionalne strategije trgovanja, kot so 
vzdrževanje trga ali arbitraža.

(44) V zadnjem desetletju se je uporaba 
trgovalnih programov zelo razvila in jih 
danes udeleženci na trgu uporabljajo v 
velikem obsegu. Številni udeleženci na 
trgu uporabljajo algoritemsko trgovanje, 
pri katerem računalniški algoritem 
samodejno določi posamezne vidike 
naročila z minimalnim človeškim 
posredovanjem ali brez njega. Posebna 
podvrsta algoritemskega trgovanja je 
visokofrekvenčno trgovanje, pri katerem 
trgovalni sistem zelo hitro analizira 
podatke ali signale s trga, običajno v nekaj 
milisekundah ali mikrosekundah, in nato 
na podlagi te analize v zelo kratkem času 
pošlje ali posodobi veliko število naročil. 
Visokofrekvenčno trgovanje običajno 
uporabljajo borzni trgovci, ki za trgovanje 
uporabljajo lastni kapital; bolj kot za 
posebno strategijo gre lahko pogosto za to, 
da vključuje uporabo naprednih programov 
za izvajanje bolj tradicionalne strategije 
trgovanja, kot so vzdrževanje trga ali 
arbitraža.

Or. en
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Predlog spremembe 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Uporaba trgovalnih programov se je 
povečala tako glede hitrosti, zmogljivosti
kot zapletenosti načinov trgovanja, ki jih 
uporabljajo vlagatelji. Poleg tega je 
omogočila udeležencem na trgu, da svojim 
strankam olajšajo neposreden dostop do 
trgov z uporabo njihovih sistemov 
trgovanja, in sicer z neposrednim 
elektronskim dostopom ali sponzoriranim 
in neposrednim dostopom do trga. 
Trgovalni programi so prinesli splošne 
koristi za trge in udeležence na trgih, na 
primer širšo udeležbo na trgih, večjo 
likvidnost, manjše razpone, manjšo 
kratkoročno nestanovitnost ter sredstvo za 
boljše izvrševanje naročil strank. Vendar 
pa ti trgovalni programi prinašajo tudi več 
potencialnih tveganj, kot so večje tveganje 
preobremenitve sistemov mest trgovanja 
zaradi velike količine naročil ali tveganje, 
da pri algoritemskem trgovanju pride do 
podvajanja naročil, napak v naročilih ali 
drugih slabosti v delovanju, ki lahko 
povzročijo motnje na trgu. Poleg tega 
obstaja tudi tveganje, da se začnejo sistemi 
za algoritemsko trgovanje pretirano 
odzivati na dogajanja na trgih, kar lahko 
poslabša nestanovitnost, če ima trg že prej 
težave. Poleg tega lahko pri algoritemskem 
ali visokofrekvenčnem trgovanju pride do 
nekaterih vrst zlorab.

(46) Uporaba visokofrekvenčnih
trgovalnih programov je povečala hitrost, 
zmogljivost in zapletenost načinov 
trgovanja, ki jih uporabljajo vlagatelji. 
Poleg tega je omogočila udeležencem na 
trgu, da svojim strankam olajšajo 
neposreden dostop do trgov z uporabo 
njihovih sistemov trgovanja, in sicer z 
neposrednim elektronskim dostopom ali 
sponzoriranim in neposrednim dostopom 
do trga. Trgovalni programi so prinesli 
splošne koristi za trge in udeležence na 
trgih, na primer širšo udeležbo na trgih, 
večjo likvidnost, manjše razpone, manjšo 
kratkoročno nestanovitnost ter sredstvo za 
boljše izvrševanje naročil strank. Vendar 
pa ti visokofrekvenčni trgovalni programi 
prinašajo tudi več potencialnih tveganj, kot 
so večje tveganje preobremenitve sistemov 
mest trgovanja zaradi velike količine 
naročil ali tveganje, da pri algoritemskem 
trgovanju pride do podvajanja naročil,
napak v naročilih ali drugih slabosti v 
delovanju, ki lahko povzročijo motnje na 
trgu. Poleg tega obstaja tudi tveganje, da se 
začnejo sistemi za algoritemsko trgovanje 
pretirano odzivati na dogajanja na trgih, 
kar lahko poslabša nestanovitnost, če ima 
trg že prej težave. Poleg tega lahko pri 
algoritemskem ali visokofrekvenčnem 
trgovanju pride do nekaterih vrst zlorab.

Or. en

Predlog spremembe 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 47
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Potencialna tveganja zaradi razširjene 
uporabe programov je mogoče najbolje 
omejiti s kombinacijo posebnih oblik 
nadzora tveganj, namenjenih podjetjem, ki 
se ukvarjajo z algoritemskim ali 
visokofrekvenčnim trgovanjem, in drugimi 
ukrepi, namenjenimi upravljavcem mest 
trgovanja, do katerih imajo ta podjetja 
dostop. Zaželeno je zagotoviti, da imajo 
vsa podjetja, ki se ukvarjajo z 
visokofrekvenčnim trgovanjem, 
dovoljenje, če so neposredni člani mesta 
trgovanja. To naj bi zagotavljalo, da 
izpolnjujejo organizacijske zahteve iz te 
direktive in so pod ustreznim nadzorom.

(47) Potencialna tveganja zaradi razširjene 
uporabe programov je mogoče najbolje 
omejiti s kombinacijo posebnih oblik 
nadzora tveganj, namenjenih podjetjem, ki 
se ukvarjajo z algoritemskim ali 
visokofrekvenčnim trgovanjem, in drugimi 
ukrepi, namenjenimi upravljavcem vseh 
mest trgovanja, do katerih imajo ta podjetja 
dostop. Zaželeno je zagotoviti, da imajo 
vsa podjetja, ki se ukvarjajo z 
visokofrekvenčnim trgovanjem, 
dovoljenje, če so neposredni člani mesta 
trgovanja. To naj bi zagotavljalo, da 
izpolnjujejo organizacijske zahteve iz te 
direktive in so pod ustreznim nadzorom. 
Prav tako je primerno, da se preneha 
praksa neposrednega elektronskega 
dostopa, s čimer bi se izognili tveganju, da 
bi podjetja, ki niso vzpostavila zadostnega 
nadzora, ustvarjala pogoje, ki motijo 
delovanje trga, in zagotovili, da bi 
udeležence na trgu lahko identificirali in 
da bi ti lahko odgovarjali za kakršne koli 
pogoje, ki motijo delovanje trga in ki so 
jih sami povzročili.

Or. en

Predlog spremembe 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Tako podjetja kot mesta trgovanja bi 
morala zagotoviti, da so vzpostavljeni 
učinkoviti ukrepi, ki zagotavljajo, da 
avtomatizirano trgovanje ne ustvarja 
motenj na trgu in ga ni mogoče izkoristiti 
za zlorabe. Mesta trgovanja bi morala 
zagotavljati tudi, da so njihovi sistemi 
trgovanja trdni in ustrezno preizkušeni za 
obvladovanje povečanih tokov naročil ali 

(48) Tako podjetja kot mesta trgovanja bi 
morala zagotoviti, da so vzpostavljeni 
učinkoviti ukrepi, ki zagotavljajo, da 
visokofrekvenčno in avtomatizirano 
trgovanje ne ustvarja motenj na trgu in ga 
ni mogoče izkoristiti za zlorabe. Mesta 
trgovanja bi morala zagotavljati tudi, da so 
njihovi sistemi trgovanja trdni in ustrezno 
preizkušeni za obvladovanje povečanih 
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izjemnih razmer na trgih in da imajo 
vzpostavljene sisteme prekinitve trgovanja, 
tako da je mogoče pri nenadnih in 
nepričakovanih skokih ali padcih cen 
trgovanje začasno ustaviti.

tokov naročil ali izjemnih razmer na trgih 
in da imajo vzpostavljene sisteme 
prekinitve trgovanja, tako da je mogoče pri 
nenadnih in nepričakovanih skokih ali 
padcih cen trgovanje začasno ustaviti.

Or. en

Predlog spremembe 12
Predlog direktive
Uvodna izjava 48 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48a) Prav tako je treba zagotoviti, da 
bodo mesta trgovanja imela pregledne, 
nediskriminatorne in poštene strukture 
pristojbin in da te ne bodo strukturirane 
tako, da bodo spodbujale pogoje, ki motijo 
delovanje trga.  Zato je treba zagotoviti, 
da se višje pristojbine uporabljajo za 
prakse, kot je preklic večjih količin ali 
deležev naročil, ki bi lahko ustvarile 
pogoje, ki motijo delovanje trga.

Or. en

Predlog spremembe 13
Predlog direktive
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Poleg ukrepov, povezanih z 
algoritemskim in visokofrekvenčnim 
trgovanjem, je ustrezno vključiti nadzor 
glede investicijskih podjetij, ki strankam 
zagotavljajo neposreden elektronski 
dostop do trgov, saj se lahko prek podjetja, 
ki zagotavlja elektronski dostop do trgov, 
opravlja elektronsko trgovanje, možna pa 
so tudi številna druga podobna tveganja. 
Ustrezno je tudi, da podjetja, ki 
zagotavljajo neposreden elektronski 

črtano
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dostop, zagotovijo, da so osebe, ki
uporabljajo to storitev, ustrezno 
usposobljene in da je vzpostavljen nadzor 
tveganj pri uporabi te storitve. Ustrezno 
je, da se v delegiranih aktih natančneje 
predpišejo podrobne organizacijske 
zahteve glede teh novih oblik trgovanja. 
To naj bi zagotavljalo, da se lahko 
navedene zahteve po potrebi spremenijo 
zaradi nadaljnjih inovacij in razvoja na 
tem področju.

Or. en

Predlog spremembe 14
Predlog direktive
Uvodna izjava 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49a) Kolokacija sistemov udeležencev na 
trgu, ki se nahajajo v neposredni bližini 
sistema za usklajevanje transakcij na 
mestu trgovanja, spodbuja 
visokofrekvenčno trgovanje. Da bi 
zagotovili pravilne in poštene pogoje 
trgovanja, je treba od mest trgovanja 
zahtevati, da takšne storitve kolokacije 
nudijo na nediskriminatorni, pošteni in 
pregledni podlagi.

Or. en

Predlog spremembe 15
Predlog direktive
Uvodna izjava 51 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51a) Države članice morajo zlasti 
zagotoviti, da investicijska podjetja, ki 
oblikujejo naložbene produkte ali 
strukturirane vloge za prodajo 
profesionalnim ali neprofesionalnim 
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strankam, svoje produkte oblikujejo tako, 
da bodo ti zadostili potrebam 
opredeljenega ciljnega trga v okviru 
zadevne kategorije strank. Države članice 
morajo poleg tega zagotoviti, da 
investicijska podjetja sprejmejo ustrezne 
ukrepe, s katerimi bodo zagotovila, da se 
naložbeni produkt trži in prodaja 
strankam znotraj ciljne skupine.

Or. en

Predlog spremembe 16
Predlog direktive
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Da bi imeli vlagatelji na voljo vse 
pomembne informacije, je ustrezno 
zahtevati, da investicijska podjetja, ki se 
ukvarjajo z investicijskim svetovanjem, 
pojasnijo, na kakšni podlagi temeljijo 
njihovi nasveti, in sicer kakšen je nabor 
produktov, ki jih upoštevajo pri dajanju 
osebnih priporočil strankam, ali opravljajo
dejavnost investicijskega svetovanja 
samostojno in ali strankam zagotavljajo 
redno ocenjevanje ustreznosti priporočenih 
finančnih instrumentov. Od investicijskih 
podjetij je ustrezno zahtevati tudi, da 
svojim strankam pojasnijo razloge za dane 
nasvete. Da bi podrobneje določili 
regulativni okvir za storitve investicijskega 
svetovanja, hkrati pa investicijskim 
podjetjem in njihovim strankam omogočili 
izbiro, je ustrezno določiti pogoje za 
opravljanje teh storitev, kadar podjetje
obvesti stranko, da opravlja investicijske 
storitve kot samostojno dejavnost. Za 
večjo zaščito vlagateljev in večjo jasnost 
glede storitev, ki se zagotavljajo strankam, 
je ustrezno, da se podjetjem, kadar 
opravljajo storitve investicijskega 
svetovanja kot samostojno dejavnost in
storitve upravljanja portfeljev, dodatno 

(52) Da bi imeli vlagatelji na voljo vse 
pomembne informacije, je ustrezno 
zahtevati, da investicijska podjetja, ki se 
ukvarjajo z investicijskim svetovanjem, 
pojasnijo, na kakšni podlagi temeljijo 
njihovi nasveti, in sicer kakšen je nabor 
produktov, ki jih upoštevajo pri dajanju 
osebnih priporočil strankam, ali se
dejavnost investicijskega svetovanja 
opravlja v povezavi s sprejemanjem ali 
prejemanjem spodbud tretjih oseb in ali 
investicijska podjetja strankam 
zagotavljajo redno ocenjevanje ustreznosti 
priporočenih finančnih instrumentov. Od 
investicijskih podjetij je ustrezno zahtevati 
tudi, da svojim strankam pojasnijo razloge 
za dane nasvete. Da bi podrobneje določili 
regulativni okvir za storitve investicijskega 
svetovanja, hkrati pa investicijskim 
podjetjem in njihovim strankam omogočili 
izbiro, je ustrezno določiti pogoje za 
opravljanje teh storitev, kadar podjetje 
obvesti stranko, da se svetovanje opravlja v 
povezavi s sprejemanjem ali prejemanjem 
spodbud tretjih oseb. Če investicijska 
podjetja opravljajo storitve upravljanja 
portfeljev, morajo pred sklenitvijo 
sporazuma stranko obvestiti o 
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omejijo možnosti za sprejemanje spodbud 
od tretjih oseb, zlasti od izdajateljev ali 
ponudnikov produktov. V takih primerih 
bi morale biti dovoljene le omejene 
nedenarne koristi, kot je izobraževanje o 
značilnostih produktov, pod pogojem, da 
te koristi ne škodujejo zmožnosti 
investicijskih podjetij za delovanje v 
najboljšem interesu njihovih strank, kot je 
podrobneje pojasnjeno v Direktivi 
2006/73/ES.

pričakovanem obsegu spodbud, redna 
poročila pa morajo razkriti vse plačane ali 
prejete spodbude.

Or. en

Predlog spremembe 17
Predlog direktive
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) Informacije, ki jih investicijska 
podjetja dajejo strankam v zvezi s svojo 
politiko izvrševanja naročil, so pogosto 
splošne in standardne, tako da stranke ne 
razumejo, kako bo naročilo izvršeno, in ne 
morejo preveriti, ali podjetje izpolnjuje 
obveznost izvrševanja naročil pod pogoji, 
ki so za stranko najugodnejši. Za večjo 
zaščito vlagateljev je ustrezno določiti 
načela glede informacij, ki jih investicijska 
podjetja dajejo svojim strankam o politiki 
izvrševanja naročil, ter od podjetij 
zahtevati, da enkrat letno za vsako 
kategorijo finančnih instrumentov objavijo 
pet najprometnejših mest izvrševanja, na 
katerih so v preteklem letu izvrševali
naročila strank.

(60) Informacije, ki jih investicijska 
podjetja dajejo strankam v zvezi s svojo 
politiko izvrševanja naročil, so pogosto 
splošne in standardne, tako da stranke ne 
razumejo, kako bo naročilo izvršeno, in ne 
morejo preveriti, ali podjetje izpolnjuje 
obveznost izvrševanja naročil pod pogoji, 
ki so za stranko najugodnejši. Za večjo 
zaščito vlagateljev je ustrezno določiti 
načela glede informacij, ki jih investicijska 
podjetja dajejo svojim strankam o politiki 
izvrševanja naročil, ter od podjetij 
zahtevati, da enkrat letno za vsako 
kategorijo finančnih instrumentov objavijo 
pet najprometnejših mest izvrševanja, na 
katerih so v preteklem letu izvrševala
naročila strank, in da te informacije in 
informacije, ki jih objavijo mesta 
trgovanja o kakovosti izvrševanja, 
upoštevajo v svojih politikah najboljšega 
izvrševanja.

Or. en
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Predlog spremembe 18
Predlog direktive
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(67) Finančna kriza je pokazala, da imajo 
stranke, ki niso neprofesionalne stranke, 
omejeno sposobnost razumevanja tveganja, 
povezanega z njihovimi naložbami. Poleg 
potrditve, da bi bilo treba okrepiti pravila o 
poslovanju v zvezi z vlagatelji, ki najbolj 
potrebujejo zaščito, je ustrezno, da se 
natančneje prilagodijo tudi zahteve, ki se 
uporabljajo za različne kategorije strank. V 
ta namen je ustrezno razširiti nekatere 
zahteve glede informacij in poročanja tudi 
na odnos s primernimi nasprotnimi 
strankami. Zadevne zahteve bi se morale 
nanašati zlasti na zaščito finančnih 
instrumentov in denarnih sredstev strank 
ter na zahteve glede informacij in 
poročanja v zvezi z bolj zapletenimi 
finančnimi instrumenti in posli. Zaradi 
boljše opredelitve klasifikacije občin in 
lokalnih javnih organov je ustrezno, da se 
ti subjekti nedvoumno izločijo s seznama 
primernih nasprotnih strank in strank, ki se 
štejejo za profesionalne, hkrati pa se tem 
strankam omogoči, da lahko zaprosijo, da 
se jih obravnava kot profesionalne stranke.

(67) Finančna kriza je pokazala, da imajo 
stranke, ki niso neprofesionalne stranke, 
omejeno sposobnost razumevanja tveganja, 
povezanega z njihovimi naložbami. Poleg 
potrditve, da bi bilo treba okrepiti pravila o 
poslovanju v zvezi z vlagatelji, ki najbolj 
potrebujejo zaščito, je ustrezno, da se 
natančneje prilagodijo tudi zahteve, ki se 
uporabljajo za različne kategorije strank. V 
ta namen je ustrezno razširiti nekatere 
zahteve glede informacij in poročanja tudi 
na odnos s primernimi nasprotnimi 
strankami. Zadevne zahteve bi se morale 
nanašati zlasti na zaščito finančnih 
instrumentov in denarnih sredstev strank 
ter na zahteve glede informacij in 
poročanja v zvezi z bolj zapletenimi 
finančnimi instrumenti in posli. Zaradi 
boljšega upoštevanja funkcij občin in 
lokalnih javnih organov, ki ne bi smeli 
poslovati s špekulativnimi instrumenti, je 
ustrezno, da se ti subjekti nedvoumno 
izločijo s seznama primernih nasprotnih 
strank in strank, ki se štejejo za 
profesionalne, hkrati pa se tem strankam 
omogoči, da lahko zaprosijo, da se jih 
obravnava kot profesionalne stranke.

Or. en

Predlog spremembe 19
Predlog direktive
Uvodna izjava 69

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(69) Države članice ščitijo pravico fizičnih 
oseb do zasebnosti v zvezi z obdelavo 
osebnih podatkov v skladu z Direktivo 
95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta 

črtano
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z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 20
Predlog direktive
Uvodna izjava 73

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(73) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne stranke bi bilo treba vedno 
zahtevati, da podjetje ustanovi podružnico 
v Uniji. Za ustanovitev podružnice bi bilo 
treba pridobiti dovoljenje organov Unije, 
ki ustanovitev tudi nadzirajo. Med 
zadevnim pristojnim organom in pristojnim 
organom v tretji državi bi morali biti 
sklenjeni ustrezni dogovori o sodelovanju. 
Podružnica bi morala imeti dovolj 
začetnega kapitala. Po ustanovitvi bi 
morali podružnico nadzirati pristojni 
organi v državi članici, v kateri ima 
podružnica sedež; podjetje iz tretje države 
bi moralo imeti možnost opravljanja 
storitev v drugih državah članicah prek 
podružnice, ki ima dovoljenje za 
poslovanje in je pod ustreznim nadzorom, 
pred tem pa bi moralo to dejavnost 
priglasiti v skladu s postopkom priglasitve. 
Opravljanje storitev brez podružnic bi 
moralo biti omejeno na primerne nasprotne 
stranke. Tako dejavnost bi bilo treba 
registrirati pri organu ESMA, nadzirati pa 
bi jo morali pristojni organi v tretji državi. 
Med organom ESMA in pristojnimi organi 
v tretji državi bi morali biti sklenjeni 
ustrezni dogovori o sodelovanju.

(73) Za opravljanje storitev za 
neprofesionalne stranke ali stranke, ki so 
se odločile, da se bodo odpovedale 
določenim zaščitnim ukrepom, zato da 
bodo obravnavane kot profesionalne 
stranke, bi bilo treba vedno zahtevati, da 
podjetje ustanovi podružnico v Uniji. 
Ustanovitev podružnice bi morala biti 
pogojena s pridobitvijo dovoljenja in 
nadzorom v Uniji. Med zadevnim 
pristojnim organom in pristojnim organom 
v tretji državi bi morali biti sklenjeni 
ustrezni dogovori o sodelovanju. 
Podružnica bi morala imeti dovolj 
začetnega kapitala. Po ustanovitvi bi 
morali podružnico nadzirati pristojni 
organi v državi članici, v kateri ima 
podružnica sedež; podjetje iz tretje države 
bi moralo imeti možnost opravljanja 
storitev v drugih državah članicah prek 
podružnice, ki ima dovoljenje za 
poslovanje in je pod ustreznim nadzorom, 
pred tem pa bi moralo to dejavnost 
priglasiti v skladu s postopkom priglasitve. 
Opravljanje storitev brez podružnic bi 
moralo biti omejeno na primerne nasprotne 
stranke. Tako dejavnost bi bilo treba 
registrirati pri organu ESMA, nadzirati pa 
bi jo morali pristojni organi v tretji državi. 
Med organom ESMA in pristojnimi organi 
v tretji državi bi morali biti sklenjeni 
ustrezni dogovori o sodelovanju.
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Or. en

Predlog spremembe 21
Predlog direktive
Uvodna izjava 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(78) Uvedba tržne rešitve za sistem stalnih 
informacij naj bi prispevala k vzpostavitvi 
bolj povezanega evropskega trga in olajšala 
udeležencem na trgu dostop do 
konsolidiranih informacij o preglednosti 
trgovanja, ki so na voljo. Predvidena 
rešitev temelji na izdaji dovoljenja 
ponudnikom, ki delajo po vnaprej 
določenih in nadzorovanih parametrih in si 
med seboj konkurirajo, z namenom 
pridobiti tehnično zelo napredne in 
inovativne rešitve, ki bodo čim bolje 
služile trgu.

(78) Sedaj ko je vzpostavljena tržna 
struktura, ki omogoča konkurenco med 
več mesti trgovanja, je bistvenega 
pomena, da prične učinkovit sistem 
stalnih informacij čim prej delovati.
Uvedba tržne rešitve za sistem stalnih 
informacij za lastniške vrednostne papirje 
naj bi prispevala k vzpostavitvi bolj 
povezanega evropskega trga in olajšala 
udeležencem na trgu dostop do 
konsolidiranih informacij o preglednosti 
trgovanja, ki so na voljo. Predvidena 
rešitev temelji na izdaji dovoljenja 
ponudnikom, ki delajo po vnaprej 
določenih in nadzorovanih parametrih in si 
med seboj konkurirajo, z namenom 
pridobiti tehnično zelo napredne in 
inovativne rešitve, ki bodo čim bolje 
služile trgu. Da bi olajšali pravočasen 
razvoj uspešnega sistema stalnih 
informacij, bi morala Komisija čim prej 
sprejeti delegirane akte, ki bodo določili 
nekatere podrobnosti glede obveznosti 
obveščanja za ponudnike stalnih 
informacij.

Or. en

Predlog spremembe 22
Predlog direktive
Uvodna izjava 85

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(85) Pristojnim organom bi bilo treba 
podeliti izrecna pooblastila, da se omeji

(85) Pristojnim organom bi bilo treba 
podeliti izrecna pooblastila, da omejijo
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zmožnost katere koli osebe ali skupine 
oseb za sklepanje pogodb o izvedenih 
finančnih instrumentih v zvezi z blagom. 
Uporaba omejitve bi morala biti možna 
tako v primeru posameznih poslov kot tudi 
pri pozicijah, oblikovanih v daljšem času. 
Zlasti v zadnjem primeru bi moral pristojni 
organ zagotoviti, da so omejitve pozicij 
nediskriminatorne, jasno določene, da 
ustrezno upoštevajo posebnosti zadevnega 
trga ter da so potrebne za ohranjanje 
celovitosti in pravilnega delovanja trga.

zmožnost katere koli osebe ali skupine 
oseb za sklepanje pogodb o izvedenih 
finančnih instrumentih v zvezi z blagom. 
Uporaba omejitve bi morala biti možna 
tako v primeru posameznih poslov kot tudi 
pri pozicijah, oblikovanih v daljšem času. 
Zlasti v zadnjem primeru bi moral pristojni 
organ zagotoviti, da so omejitve pozicij 
nediskriminatorne, jasno določene, da 
ustrezno upoštevajo posebnosti zadevnega 
trga ter da so potrebne za ohranjanje 
celovitosti in pravilnega delovanja trga. Te 
omejitve bi morale zlasti razlikovati med 
pozicijami, ki objektivno zmanjšujejo 
tveganja, neposredno povezana s 
poslovnimi dejavnostmi v zvezi z blagom, 
in ostalimi pozicijami.

Or. en

Predlog spremembe 23
Predlog direktive
Uvodna izjava 86

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(86) Vsa mesta trgovanja, ki ponujajo 
trgovanje s finančnimi instrumenti na 
blago, bi morala imeti vzpostavljen 
ustrezen sistem omejitev ali drugo 
ustrezno ureditev za podporo likvidnosti, 
preprečevanje zlorab trga in zagotavljanje 
nemotenega oblikovanja cen in poravnave. 
Organ ESMA bi moral vzdrževati in 
objavljati seznam s povzetki vseh takih 
ukrepov, ki se izvajajo. Te omejitve ali 
ureditve bi bilo treba uporabljati dosledno 
ob upoštevanju posebnih značilnosti 
zadevnega trga. Jasno bi bilo treba določiti, 
za koga veljajo, morebitne izjeme in 
ustrezne količinske prage za te omejitve 
oziroma prage, pri katerih začnejo veljati 
druge obveznosti. Komisija bi morala biti 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov, med drugim zato, da se prepreči, da 
bi imele omejitve ali ureditve, ki se 

(86) Vsa mesta trgovanja, ki ponujajo 
trgovanje z izvedenimi finančnimi 
instrumenti na blago, bi morala imeti 
vzpostavljen ustrezen sistem omejitev za 
podporo likvidnosti, preprečevanje zlorab 
trga in zagotavljanje nemotenega 
oblikovanja cen in poravnave. Organ 
ESMA bi moral vzdrževati in objavljati 
seznam s povzetki vseh takih ukrepov, ki 
se izvajajo. Te omejitve bi bilo treba 
uporabljati dosledno ob upoštevanju 
posebnih značilnosti zadevnega trga. Jasno 
bi bilo treba določiti, za koga veljajo, 
morebitne izjeme in ustrezne količinske 
prage za te omejitve oziroma prage, pri 
katerih začnejo veljati druge obveznosti. 
Komisija bi morala biti pooblaščena za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov, med drugim zato, da se 
prepreči, da bi imele omejitve, ki se 
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uporabljajo za primerljive pogodbe na 
različnih mestih trgovanja, različne učinke.

uporabljajo za primerljive pogodbe na 
različnih mestih trgovanja, različne učinke.

Or. en

Predlog spremembe 24
Predlog direktive
Uvodna izjava 86 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(86a) Države članice bi morale od 
organiziranih trgov ter upravljavcev 
večstranskih sistemov trgovanja (MTF) in 
sistemov organiziranega trgovanja (OTF), 
ki izvedene finančne instrumente na blago 
uvrstijo v trgovanje ali trgujejo z njimi, 
zahtevati, da poleg predhodnih omejitev 
pozicij uporabljajo tudi druge tovrstne 
kontrole pozicij, ki so potrebne za 
zagotavljanje pravilnega delovanja trgov, 
zlasti pa za zmanjšanje možnosti tržne 
manipulacije z izvedenimi in temeljnimi 
instrumenti s strani imetnikov obsežnih 
pozicij in za zagotavljanje, da bodo 
udeleženci na trgu imeli na voljo potrebne 
mehanizme za fizično poravnavo pogodb, 
kjer je to potrebno. Te kontrole bi morale 
mestu trgovanja nuditi možnost, da od 
članov ali udeležencev zahteva, naj 
odpravijo ali zmanjšajo obseg pozicije.

Or. en

Predlog spremembe 25
Predlog direktive
Uvodna izjava 105

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(105) Evropski parlament bi moral imeti 
tri mesece časa od prvega prejema 
osnutka predlogov sprememb in 
izvedbenih ukrepov za njihovo preučitev 

črtano
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in oblikovanje mnenja. V nujnih in 
ustrezno utemeljenih primerih pa bi bilo 
možno ta rok skrajšati. Če Evropski 
parlament v tem času sprejme resolucijo, 
bi morala Komisija osnutek sprememb ali 
ukrepov ponovno preučiti.

Or. en

Predlog spremembe 26
Predlog direktive
Uvodna izjava 106

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(106) Za dosego ciljev iz te direktive bi 
bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo 
za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe v zvezi s 
podrobnostmi glede izjem, pojasnitve
opredelitev, meril za ocenjevanje 
predlaganih pridobitev investicijskih 
podjetij, organizacijskih zahtev za 
investicijska podjetja, upravljanja nasprotij 
interesov, obveznosti, ki izhajajo iz pravil 
o poslovanju pri opravljanju investicijskih 
storitev, izvrševanja naročil pod pogoji, ki 
so za stranko najugodnejši, obravnavanja 
naročil strank, poslov s primernimi 
nasprotnimi strankami, zagonskih trgov 
MSP, pogojev za ocenjevanje začetnega 
kapitala podjetij iz tretjih držav, ukrepov 
glede odpornosti sistemov, sistemov 
prekinitve trgovanja in elektronskega 
trgovanja, uvrstitve finančnih instrumentov 
v trgovanje, začasne ustavitve trgovanja in 
umika finančnih instrumentov iz trgovanja, 
pragov za poročanje o pozicijah 
posameznih kategorij borznih trgovcev ter 
sodelovanja med pristojnimi organi. Zlasti 
je pomembno, da Komisija med 
pripravljalnim delom opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 

(106) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe v zvezi s 
podrobnostmi glede izjem, določitve
nekaterih opredelitev, meril za ocenjevanje 
predlaganih pridobitev investicijskih 
podjetij, organizacijskih zahtev za 
investicijska podjetja, upravljanja nasprotij 
interesov, obveznosti, ki izhajajo iz pravil 
o poslovanju pri opravljanju investicijskih 
storitev, izvrševanja naročil pod pogoji, ki 
so za stranko najugodnejši, obravnavanja 
naročil strank, poslov s primernimi 
nasprotnimi strankami, zagonskih trgov 
MSP, pogojev za ocenjevanje začetnega
kapitala finančnih institucij iz tretjih 
držav, ukrepov glede odpornosti sistemov, 
sistemov prekinitve trgovanja in 
elektronskega trgovanja, uvrstitve 
finančnih instrumentov v trgovanje, 
začasne ustavitve trgovanja in umika 
finančnih instrumentov iz trgovanja, 
pragov za poročanje o pozicijah 
posameznih kategorij borznih trgovcev, 
pojasnil glede tega, kaj predstavlja 
razumno komercialno podlago za sistem 
odobrenih objav (APA), da informacije 
javno objavi, za ponudnike stalnih 
informacij (CTP), da zagotovijo dostop do 
toka podatkov, in za odobrene mehanizme 
poročanja (ARM), da o teh informacijah 
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posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

poročajo, glede pojasnil o podrobnih 
pravilih o obveznostih obveščanja za 
ponudnike stalnih informacij ter glede 
sodelovanja med pristojnimi organi. Zlasti 
je pomembno, da Komisija med 
pripravljalnimi deli opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 27
Predlog direktive
Uvodna izjava 107

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(107) Zaradi zagotavljanja enotnih pogojev 
za izvajanje te direktive bi bilo treba 
Komisiji podeliti izvedbena pooblastila. Ta 
pooblastila se nanašajo na sprejemanje 
odločitev o enakovrednosti pravnega in 
nadzornega okvira tretjih držav za storitve, 
ki jih opravljajo podjetja iz tretjih držav, in 
pošiljanje poročil o pozicijah po 
kategorijah trgovcev organu ESMA ter bi 
jih bilo treba izvajati v skladu z Uredbo 
(EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. februarja 2011 o 
določitvi splošnih pravil in načel, na 
podlagi katerih države članice nadzirajo 
izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

(107) Zaradi zagotavljanja enotnih pogojev 
za izvajanje te direktive bi bilo treba 
Komisiji podeliti izvedbena pooblastila. Ta 
pooblastila bi se morala nanašati na 
sprejemanje odločitev o enakovrednosti 
pravnega in nadzornega okvira tretjih držav 
za storitve, ki jih opravljajo finančne 
institucije iz tretjih držav, ter bi jih bilo 
treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) 
št. 182/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi 
splošnih pravil in načel, na podlagi katerih 
države članice nadzirajo izvajanje 
izvedbenih pooblastil Komisije1.

____________________

1 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

Or. en
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Predlog spremembe 28
Predlog direktive
Uvodna izjava 109

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(109) Komisija bi morala sprejeti osnutke 
regulativnih tehničnih standardov, ki jih 
pripravi ESMA, v zvezi s členom 7 o 
postopkih za izdajo dovoljenja ali zavrnitev 
zahtevkov za izdajo dovoljenja 
investicijskim podjetjem, členoma 9 in 48 
o zahtevah glede uprave, členom 12 o 
pridobitvi kvalificiranega deleža, 
členom 27 o obveznosti izvrševanja naročil 
pod pogoji, ki so za stranko najugodnejši, 
členoma 34 in 54 o sodelovanju in 
izmenjavi informacij, členom 36 o svobodi 
opravljanja investicijskih storitev in 
poslov, členom 37 o ustanovitvi 
podružnice, členom 44 o opravljanju 
storitev s strani podjetij iz tretjih držav, 
členom 63 o postopkih za izdajo dovoljenja 
ali zavrnitev zahtevkov za izdajo 
dovoljenja izvajalcem storitev sporočanja 
podatkov, členoma 66 in 67 o 
organizacijskih zahtevah za sisteme 
odobrenih objav (APA) n ponudnike 
stalnih informacij (CTP) ter členom 84 o 
sodelovanju med pristojnimi organi. 
Komisija bi morala navedene osnutke 
tehničnih standardov sprejeti v delegiranih 
aktih v skladu s členom 290 PDEU in 
členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010.

(109) Komisija bi morala sprejeti osnutke 
regulativnih tehničnih standardov, ki jih 
pripravi ESMA, ki določajo merila za 
ugotavljanje, ali je neka dejavnost 
pomožna h glavni poslovni dejavnosti, v 
zvezi s členom 7 o postopkih za izdajo 
dovoljenja ali zavrnitev zahtevkov za 
izdajo dovoljenja investicijskim podjetjem, 
členoma 9 in 48 o zahtevah glede uprave, 
členom 12 o pridobitvi kvalificiranega 
deleža, členom 27 o obveznosti izvrševanja 
naročil pod pogoji, ki so za stranko 
najugodnejši, členoma 34 in 54 o 
sodelovanju in izmenjavi informacij, 
členom 36 o svobodi opravljanja 
investicijskih storitev in poslov, členom 37 
o ustanovitvi podružnice, členom 44 o 
opravljanju storitev s strani podjetij iz 
tretjih držav, o omejitvah glede števila 
pogodb, ki jih lahko sklene posamezna 
oseba v določenem obdobju, členom 63 o 
postopkih za izdajo dovoljenja ali zavrnitev 
zahtevkov za izdajo dovoljenja izvajalcem 
storitev sporočanja podatkov, členoma 66 
in 67 o organizacijskih zahtevah za sisteme 
odobrenih objav (APA) in ponudnike 
stalnih informacij (CTP) ter členom 84 o 
sodelovanju med pristojnimi organi. 
Komisija bi morala navedene osnutke 
tehničnih standardov sprejeti v delegiranih 
aktih v skladu s členom 290 PDEU in 
členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 29
Predlog direktive
Uvodna izjava 110
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(110) Komisija mora biti pristojna tudi za 
sprejemanje izvedbenih tehničnih 
standardov na podlagi izvedbenih aktov v 
skladu s členom 291 PDEU in členom 15 
Uredbe (EU) št. 1095/2010. Organu 
ESMA bi bilo treba zaupati pripravo 
izvedbenih tehničnih standardov za 
predložitev Komisiji v zvezi s členom 7 o 
postopkih za izdajo dovoljenja ali 
zavrnitev zahtevkov za izdajo dovoljenja 
investicijskim podjetjem, členom 12 o 
pridobitvi kvalificiranega deleža, 
členom 18 o postopkih trgovanja in 
zaključku poslov v okviru MTF in OTF, 
členi 32, 33 in 53 o začasni ustavitvi 
trgovanja in umiku finančnih instrumentov 
iz trgovanja, členom 36 o svobodi 
opravljanja investicijskih storitev in 
poslov, členom 37 o ustanavljanju 
podružnic, členom 44 o opravljanju 
storitev s strani podjetij iz tretjih držav, 
členom 60 o poročanju o pozicijah po 
kategorijah borznih trgovcev, členom 78 o 
predložitvi informacij organu ESMA, 
členom 83 o obveznosti sodelovanja, 
členom 84 o sodelovanju med pristojnimi 
organi, členom 85 o izmenjavi informacij 
ter členom 88 o posvetovanju pred izdajo 
dovoljenja.

(110) Komisija mora biti pristojna tudi za 
sprejemanje osnutkov izvedbenih tehničnih 
standardov, ki jih pripravi organ ESMA, v 
zvezi s postopki za izdajo dovoljenja ali 
zavrnitev zahtevkov za izdajo dovoljenja 
investicijskim podjetjem, členom 12 o 
pridobitvi kvalificiranega deleža, 
členom 18 o postopkih trgovanja in 
zaključku poslov v okviru MTF in OTF, 
členi 32, 33 in 53 o začasni ustavitvi 
trgovanja in umiku finančnih instrumentov 
iz trgovanja, členom 36 o svobodi 
opravljanja investicijskih storitev in 
poslov, členom 37 o ustanavljanju 
podružnic, členom 44 o opravljanju 
storitev s strani podjetij iz tretjih držav, 
členom 60 o poročanju o pozicijah po 
kategorijah borznih trgovcev, členom 78 o 
predložitvi informacij organu ESMA, 
členom 83 o obveznosti sodelovanja, 
členom 84 o sodelovanju med pristojnimi 
organi, členom 85 o izmenjavi informacij 
ter členom 88 o posvetovanju pred izdajo 
dovoljenja. Komisija bi morala navedene 
osnutke izvedbenih tehničnih standardov 
sprejeti z izvedbenimi akti v skladu s 
členom 291 PDEU in členom 15 Uredbe 
(EU) št. 1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 30
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se uporablja za investicijska 
podjetja, organizirane trge, izvajalce 
storitev sporočanja podatkov in podjetja iz 
tretjih držav, ki opravljajo investicijske 
storitve ali posle v Uniji .

1. Ta direktiva se uporablja za investicijska 
podjetja, organizirane trge, izvajalce 
storitev sporočanja podatkov in finančne 
institucije iz tretjih držav, ki opravljajo 
investicijske storitve ali posle v Evropski 
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uniji.
(Sprememba velja za celotno besedilo. Če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Predlog spremembe 31
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opravljanjem investicijskih storitev ali 
poslov s strani podjetij iz tretjih držav z 
ustanovitvijo podružnice;

(b) opravljanjem investicijskih storitev ali 
poslov s strani finančnih institucij iz 
tretjih držav z ustanovitvijo podružnice;

Or. en

Predlog spremembe 32
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ta izjema se ne uporablja za osebe, izvzete
na podlagi člena 2(1)(i), ki s finančnimi 
instrumenti poslujejo za svoj račun kot 
člani ali udeleženci organiziranega trga 
ali MTF, vključno kot vzdrževalci trga v 
zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti 
na blago, emisijskimi kuponi ali njihovimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti;

osebam, izvzetim na podlagi točke (i), ni 
treba hkrati izpolnjevati tudi pogojev, 
določenih v tej točki, da bi bile izvzete;

Or. en

Predlog spremembe 33
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka g
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) člane Evropskega sistema centralnih 
bank in druga nacionalna telesa, ki 
opravljajo podobne funkcije v Uniji, druga 
javna telesa, ki so zadolžena za upravljanje 
javnega dolga ali ki posredujejo pri 
upravljanju javnega dolga v Uniji, ter 
mednarodne organe, katerih članica je ena
ali več držav članic;

(g) člane Evropskega sistema centralnih 
bank in druga nacionalna telesa, ki 
opravljajo podobne funkcije v Uniji, druga 
javna telesa, ki so zadolžena za upravljanje 
javnega dolga ali ki posredujejo pri 
upravljanju javnega dolga v Uniji, ter 
mednarodne organe, katerih članice so tri
ali več držav članic in ki so odgovorni za 
upravljanje z javnim dolgom oziroma vanj 
posegajo;

Or. en

Predlog spremembe 34
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) osebe, ki: (i) osebe, ki:

– s finančnimi instrumenti poslujejo za 
svoj račun, razen oseb, ki za svoj račun 
poslujejo z izvrševanjem naročil strank, ali

(i) s finančnimi instrumenti poslujejo za 
svoj račun, razen oseb, ki za svoj račun 
poslujejo z izvrševanjem naročil strank,

– opravljajo investicijske storitve, razen 
poslovanja za svoj račun izključno za svoja 
matična podjetja, za svoja hčerinska 
podjetja ali za druga hčerinska podjetja 
svojega matičnega podjetja, ali

(ii) opravljajo investicijske storitve, razen 
poslovanja za svoj račun izključno za svoja 
matična podjetja, za svoja hčerinska 
podjetja ali za druga hčerinska podjetja 
svojega matičnega podjetja, ali

– opravljajo investicijske storitve, razen 
poslovanja za svoj račun, v zvezi z 
izvedenimi finančnimi instrumenti na 
blago ali pogodbami na izvedene 
instrumente iz oddelka C 10 Priloge I ali 
emisijskimi kuponi ali njihovimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti za 
stranke svoje glavne dejavnosti, 

(iii) opravljajo investicijske storitve, razen 
poslovanja za svoj račun, v zvezi z 
izvedenimi finančnimi instrumenti na 
blago ali pogodbami na izvedene 
instrumente iz oddelka C 10 Priloge I ali 
emisijskimi kuponi ali njihovimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti za 
stranke svoje glavne dejavnosti, 

pod pogojem, da je to v vseh 
primerih pomožna dejavnost k njihovi 
glavni dejavnosti gledano na ravni skupine 
in da glavna dejavnost ni opravljanje 
investicijskih storitev v smislu te direktive 

pod pogojem, da je v vseh primerih
izpolnjeno naslednje:
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ali bančnih storitev v skladu z Direktivo 
2006/48/ES;

– to je pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti gledano na ravni skupine in 
glavna dejavnost ni opravljanje 
investicijskih storitev v smislu te direktive 
ali bančnih storitev v skladu z Direktivo 
2006/48/ES,
– ustreznim pristojnim organom letno 
poročajo, na podlagi česa menijo, da je 
njihova dejavnost, ki sodi pod točke (i), 
(ii) in (iii), pomožna dejavnost k njihovi 
glavni dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 35
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) osebe, ki izvajajo investicijsko 
svetovanje v okviru opravljanja druge 
poklicne dejavnosti, za katero ta direktiva 
ne velja, pod pogojem, da izvajanje takega 
svetovanja ni posebej nagrajeno;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 36
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 94 v zvezi z ukrepi glede 
izjem (c) in (i) za pojasnitev, kdaj se 
dejavnost šteje za pomožno dejavnost h 
glavni dejavnosti na ravni skupine, in za 
določanje, kdaj se dejavnost opravlja 
priložnostno.

3. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 94 v zvezi z ukrepi glede 
izjeme (c) za pojasnitev, kdaj se dejavnost 
opravlja priložnostno.
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Or. en

Predlog spremembe 37
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V merilih za določitev, ali je dejavnost 
pomožna dejavnost h glavni dejavnosti, se 
upoštevata vsaj naslednja elementa:

črtano

– obseg, v katerem je mogoče objektivno 
izmeriti, da dejavnost zmanjšuje tveganja, 
ki so neposredno povezana s poslovno 
dejavnostjo ali dejavnostjo financiranja 
zakladnice,
– kapital, ki se uporablja za opravljanje 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 38
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, s katerimi opredeli 
merila, ki določajo, ali je dejavnost 
pomožna dejavnost h glavni dejavnosti, 
pri čemer se upoštevata vsaj naslednja 
elementa:
(a) obseg, v katerem je mogoče objektivno 
izmeriti, da dejavnost zmanjšuje tveganja, 
ki so neposredno povezana s poslovno 
dejavnostjo ali dejavnostjo financiranja 
zakladnice;
(b) potreba po tem, da pomožne dejavnosti 
predstavljajo manjšinski delež dejavnosti 
na ravni skupine in na ravni 
posameznega subjekta, razen če se storitve 
nudijo zgolj ostalim članom znotraj iste 
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skupine;
(c) obseg trgovanja ali zagotovljenih 
investicijskih storitev glede na enak obseg 
za finančne institucije, ki opravljajo 
enake dejavnosti ali nudijo enake storitve;
ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1095/2010.
______________

* UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 39
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „mala in srednja podjetja“ so v tej 
direktivi podjetja, katerih povprečna tržna 
kapitalizacija na podlagi kotacij ob 
zaključku leta za pretekla tri koledarska 
leta je znašala manj kot 100 000 000 
EUR;

(12) „mala in srednja podjetja“ so v tej 
direktivi podjetja, ki zaposlujejo manj kot 
250 oseb in katerih letni promet ne 
presega 50 milijonov EUR ali letna 
bilančna vsota ne presega 43 milijonov 
EUR;

Or. en

Predlog spremembe 40
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „pristojni organ“ je organ, ki ga 
imenuje posamezna država članica v 
skladu s členom 48, razen če je v tej 

18) „pristojni organ“ je organ, ki ga 
imenuje posamezna država članica v 
skladu s členom 69, razen če je v tej 
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direktivi določeno drugače; direktivi določeno drugače;

Or. en

Predlog spremembe 41
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) „uprava“ je vodstveni organ podjetja, 
ki opravlja nadzorne in upravne funkcije, 
ima najvišja pooblastila za odločanje ter je 
pristojna za določanje strategije, ciljev in 
splošnih usmeritev podjetja. Uprava 
vključuje osebe, ki dejansko vodijo posle 
podjetja;

(27) „uprava“ je vodstveni organ podjetja 
ali ponudnika podatkovnih storitev, ki 
opravlja nadzorne in upravne funkcije, ima 
najvišja pooblastila za odločanje ter je 
pristojna za določanje strategije, ciljev in 
splošnih usmeritev podjetja ali ponudnika 
podatkovnih storitev. Uprava vključuje 
osebe, ki dejansko vodijo posle podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 42
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) „algoritemsko trgovanje“ je trgovanje 
s finančnimi instrumenti, pri katerem 
računalniški algoritem samodejno določa 
posamezne parametre naročil, npr. ali naj 
se naročilo začne izvrševati, čas izvršitve 
naročila, ceno ali količino naročila ali kako 
upravljati naročilo po prejemu, z ali brez 
človeškega posredovanja. Ta opredelitev 
ne vključuje nobenega sistema, ki se 
uporablja samo za usmerjanje naročil na 
eno ali več mest trgovanja ali za 
potrjevanje naročil;

(30) „algoritemsko trgovanje“ je trgovanje 
s finančnimi instrumenti, pri katerem 
računalniški algoritem samodejno določa 
posamezne parametre naročil, npr. ali naj 
se naročilo začne izvrševati, čas izvršitve 
naročila, ceno ali količino naročila ali kako 
upravljati naročilo po prejemu, z ali brez 
človeškega posredovanja. Ta opredelitev 
ne vključuje nobenega sistema, ki se 
uporablja samo za usmerjanje naročil na 
eno ali več mest trgovanja, za potrjevanje 
naročil, za izvrševanje naročil strank ali za 
izpolnjevanje kakršnih koli pravnih 
obveznosti z določanjem parametra 
naročila;

Or. en
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Predlog spremembe 43
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) „visokofrekvenčno trgovanje“ je 
trgovanje s finančnimi instrumenti pri 
hitrostih, kjer fizični zamik mehanizma za 
posredovanje, preklic ali spremembo 
naročil postane odločilni dejavnik v času, 
ki je potreben za podajanje navodil mestu 
trgovanja ali za izvršitev posla;

Or. en

Predlog spremembe 44
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka 30 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30b) „strategija visokofrekvenčnega 
trgovanja“ je strategija trgovanja za 
poslovanje s finančnimi instrumenti za 
svoj račun, ki vključuje visokofrekvenčno 
trgovanje in ima najmanj naslednje štiri 
značilnosti:

(i) uporablja mehanizme kolokacije;
(ii) povezana je z dnevnim prometom 
portfelja v višini najmanj 50 %;
(iii) razmerje med naročili in posli 
presega 4:1;
(iv) delež preklicanih naročil presega 20 
%;
(v) večina vzpostavljenih pozicij je istega 
dne odpravljena;
(vi) več kot 50 % naročil ali transakcij 
nastane na mestih trgovanja, ki nudijo 
popuste ali rabate za naročila, ki 
zagotavljajo likvidnost in so upravičena 
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do rabatov;

Or. en

Predlog spremembe 45
Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z ukrepi 1 --- za določitev nekaterih 
tehničnih elementov opredelitev iz 
odstavka 1 tega člena in njihovo 
prilagoditev razvoju trgov.

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z ukrepi za določitev nekaterih 
tehničnih elementov opredelitev iz točk
(3), (11), (12), (27), (28), (29), (30), (30a), 
(30b), (31), (32), (33) odstavka 1 tega 
člena in njihovo prilagoditev razvoju trgov.

Or. en

Predlog spremembe 46
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2016].

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*. .

______________
* UL vstaviti datum: 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 47
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 3



PE485.882v01-00 36/129 PR\895700SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih standardov 
iz prvega pododstavka v skladu s 
postopkom iz členov 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka v skladu 
s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 48
Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2016].

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.

______________
* UL vstaviti datum: 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 49
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.
______________
* UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 50
Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2014].

črtano

Or. en

Predlog spremembe 51
Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih standardov 
iz prvega pododstavka v skladu s 
postopkom iz členov 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka v skladu 
s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 52
Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta člen se ne uporablja za strukturirane 
vloge, izdane s strani kreditnih institucij, 
ki so članice sistema zajamčenih vlog iz 
Direktive 94/19/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o 
sistemih zajamčenih vlog1.
____________________

1 UL L 135, 31.5.1994, str. 5.

Or. en
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Predlog spremembe 53
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evidence vključujejo snemanje 
telefonskih pogovorov ali evidentiranje 
elektronskih komunikacij, in sicer vsaj
tistih, ki se nanašajo na posle, sklenjene pri 
poslovanju za svoj račun, ter naročila 
strank, kadar se zagotavljajo storitve 
sprejemanja in posredovanja naročil ter 
izvrševanja naročil za račun strank.

Matične države članice priznajo kot 
ustrezne vsaj tiste evidence, ki se nanašajo 
na posle, sklenjene pri poslovanju za svoj 
račun, ter naročila strank, kadar se 
zagotavljajo storitve sprejemanja in 
posredovanja naročil ter izvrševanja 
naročil za račun strank, in sicer:

(a) snemanje telefonskih pogovorov ali 
evidentiranje elektronskih komunikacij; 
ali
(b) ustrezno dokumentacijo, ki vsebuje 
vsebino takšnih telefonskih pogovorov ali 
elektronskih komunikacij, na primer v 
obliki zapisnikov.

Or. en

Predlog spremembe 54
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evidence telefonskih pogovorov ali 
elektronskih komunikacij, evidentirane v 
skladu s pododstavkom 1, se na zahtevo 
posredujejo zadevnim strankam in se 
hranijo tri leta.

Države članice zahtevajo, da se takšne 
evidence hranijo tri leta.

Or. en

Predlog spremembe 55
Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

12. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 94 v zvezi z ukrepi za 1 ---
določitev konkretnih organizacijskih 
zahtev iz odstavkov 2 do 9 za investicijska 
podjetja in za podružnice podjetij iz tretjih 
držav z dovoljenjem za poslovanje v 
skladu s členom 43, ki opravljajo različne 
investicijske storitve in/ali posle ter 
pomožne storitve ali njihovo kombinacijo.

12. Komisija je pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 94 v zvezi z ukrepi za 1 ---
določitev konkretnih organizacijskih 
zahtev iz odstavkov 2 do 9 za investicijska 
podjetja in za podružnice finančnih 
institucij iz tretjih držav z dovoljenjem za 
poslovanje v skladu s členom 43, ki 
opravljajo različne investicijske storitve 
in/ali posle ter pomožne storitve ali njihovo 
kombinacijo.

Or. en

Predlog spremembe 56
Predlog direktive
Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Algoritemsko trgovanje Algoritemsko in visokofrekvenčno
trgovanje

Or. en

Predlog spremembe 57
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim trgovanjem, ima 
vzpostavljene učinkovite sisteme in nadzor 
tveganj, s katerimi zagotavlja, da so sistemi 
trgovanja odporni in dovolj zmogljivi, da 
zanje veljajo ustrezni trgovalni pragovi in 
omejitve ter da preprečujejo pošiljanje 
napačnih naročil ali drugo delovanje 
sistema, ki bi lahko ustvarjalo motnje na 
trgu ali prispevalo k ustvarjanju motenj. 

1. Investicijsko podjetje, ki se ukvarja z 
algoritemskim ali visokofrekvenčnim
trgovanjem, ima vzpostavljene učinkovite 
sisteme in nadzor tveganj, s katerimi 
zagotavlja, da so sistemi trgovanja odporni 
in dovolj zmogljivi, da zanje veljajo 
ustrezni trgovalni pragovi in omejitve ter 
da preprečujejo pošiljanje napačnih naročil 
ali drugo delovanje sistema, ki bi lahko 
ustvarjalo motnje na trgu ali prispevalo k 
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Tako podjetje ima vzpostavljene tudi 
učinkovite sisteme in nadzor tveganj, s 
katerimi zagotavlja, da se sistemi trgovanja 
ne morejo uporabljati za noben namen, ki 
ni v skladu z Uredbo (EU) št. [MAR] ali s 
pravili mesta trgovanja, s katerim je 
povezano. Podjetje ima vzpostavljeno 
učinkovito ureditev neprekinjenega 
poslovanja, ki zagotavlja poslovanje v 
primeru nepredvidenega izpada njegovih 
sistemov trgovanja, ter zagotavlja, da so 
sistemi temeljito preizkušeni in se njihovo 
delovanje ustrezno spremlja, tako da
izpolnjujejo zahteve iz tega odstavka.

ustvarjanju motenj. Tako podjetje ima 
vzpostavljene tudi učinkovite sisteme in 
nadzor tveganj, s katerimi zagotavlja, da se 
sistemi trgovanja ne morejo uporabljati za 
noben namen, ki ni v skladu z Uredbo (EU) 
št. …/... [MAR] ali s pravili mesta 
trgovanja, s katerim je povezano. Podjetje 
ima vzpostavljeno učinkovito ureditev 
neprekinjenega poslovanja, ki zagotavlja 
poslovanje v primeru nepredvidenega 
izpada njegovih sistemov trgovanja, ter 
zagotavlja, da so sistemi temeljito 
preizkušeni in se njihovo delovanje 
ustrezno spremlja, tako da izpolnjujejo 
zahteve iz tega odstavka.

Or. en

Predlog spremembe 58
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Strategija algoritemskega trgovanja 
deluje neprekinjeno v urah, ko poteka 
trgovanje na mestu trgovanja, ki mu 
algoritem pošilja naročila ali izvršuje 
naročila prek njegovih sistemov. Parametri 
trgovanja ali omejitve strategije 
algoritemskega trgovanja zagotavljajo, da 
strategija objavlja zavezujoče ponudbe po 
konkurenčnih cenah, kar tem mestom 
trgovanja omogoča redno in stalno 
likvidnost ne glede na prevladujoče tržne 
pogoje.

3. Če se investicijsko podjetje poslužuje 
strategije visokofrekvenčnega trgovanja, 
ki izpolnjuje pogoje iz člena 4(30b)(vi), ta 
strategija deluje neprekinjeno v urah, ko 
poteka trgovanje na mestu trgovanja, ki mu 
algoritem pošilja naročila ali izvršuje 
naročila prek njegovih sistemov. Parametri 
trgovanja ali omejitve strategije takšnega 
visokofrekvenčnega trgovanja 
zagotavljajo, da strategija objavlja 
zavezujoče ponudbe po konkurenčnih 
cenah, kar tem mestom trgovanja omogoča 
redno in stalno likvidnost ne glede na 
prevladujoče tržne pogoje.

Or. en

Predlog spremembe 59
Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Investicijsko podjetje, ki zagotavlja 
neposreden elektronski dostop do mesta 
trgovanja, ima vzpostavljene učinkovite 
sisteme in nadzor, s katerimi zagotavlja 
ustrezno presojo in ponovno proučitev 
primernosti oseb, ki uporabljajo storitev, 
kot tudi, da je osebam, ki uporabljajo 
storitev, preprečeno, da bi presegle 
ustrezne vnaprej določene trgovalne in 
kreditne pragove, da se trgovanje oseb, ki 
uporabljajo storitev, ustrezno spremlja ter 
da ustrezen nadzor tveganj preprečuje 
trgovanje, ki bi lahko povzročalo tveganja 
za investicijsko podjetje ali ustvarjalo 
oziroma prispevalo k ustvarjanju motenj 
na trgu ali pa ne bi bilo v skladu z 
Uredbo (EU) št. [MAR] ali pravili mesta 
trgovanja. Investicijsko podjetje 
zagotavlja, da se med podjetjem in osebo 
sklene zavezujoč pisni dogovor glede 
ključnih pravic in obveznosti, ki izhajajo 
iz opravljanja storitve, ter da podjetje v 
okviru tega dogovora obdrži odgovornost 
za zagotovitev, da je trgovanje z uporabo 
storitve skladno z zahtevami iz te direktive, 
Uredbe (EU) št. [MAR] in pravili mesta 
trgovanja.

4. Investicijsko podjetje ne zagotavlja 
neposrednega elektronskega dostopa do 
mesta trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 60
Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Države članice od investicijskih podjetij 
in upravljavcev trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, zahtevajo, da pristojnemu organu 
predložijo podroben opis delovanja MTF 
ali OTF. Vsako dovoljenje, izdano 
investicijskemu podjetju ali upravljavcu 
trga za registracijo MTF ali OTF, se 

7. Države članice od investicijskih podjetij 
in upravljavcev trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, zahtevajo, da pristojnemu organu 
predložijo podroben opis delovanja MTF 
ali OTF. Vsako dovoljenje, izdano 
investicijskemu podjetju ali upravljavcu 
trga za registracijo MTF ali OTF, se 
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priglasi organu ESMA. ESMA pripravi 
seznam vseh MTF in OTF v Uniji. Seznam 
vsebuje informacije o storitvah, ki jih 
opravlja posamezen MTF ali OTF, in 
vključuje unikatno identifikacijsko kodo 
vsakega MTF in OTF, ki se uporablja v 
poročilih v skladu s členom 23 ter 
členoma 5 in 9 Uredbe št. …/… [MiFIR]. 
Register se redno posodablja. ESMA ta 
seznam objavi in redno posodablja na 
svojem spletnem mestu.

priglasi organu ESMA. ESMA pripravi 
seznam vseh MTF in OTF v Uniji. Seznam 
vsebuje informacije o storitvah, ki jih 
opravlja posamezen MTF ali OTF, in 
vključuje unikatno identifikacijsko kodo 
vsakega MTF in OTF, ki se uporablja v 
poročilih v skladu s členom 23 ter 
členoma 5 in 9 Uredbe št. …/… [MiFIR]. 
Register se redno posodablja. ESMA ta 
seznam objavi in redno posodablja na 
svojem spletnem mestu.

Or. en

Predlog spremembe 61
Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. ESMA pripravi osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov, v katerih določi 
obliko in vsebino opisa in priglasitve iz 
odstavka 8.

8. ESMA pripravi osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov, v katerih določi 
obliko in vsebino opisa in priglasitve iz 
odstavka 7.

Or. en

Predlog spremembe 62
Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 9 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2016].

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.

______________
* UL vstaviti datum: 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.
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Or. en

Predlog spremembe 63
Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če OTF dovoljujejo ali omogočajo, da 
se prek njihovih sistemov izvaja 
algoritemsko trgovanje, države članice od 
njih zahtevajo, da imajo vzpostavljene 
učinkovite sisteme, postopke in ureditve za 
izpolnjevanje pogojev iz člena 51.

4. Če OTF dovoljujejo ali omogočajo, da 
se prek njihovih sistemov izvaja 
algoritemsko ali visokofrekvenčno
trgovanje, države članice od njih zahtevajo, 
da imajo vzpostavljene učinkovite sisteme, 
postopke in ureditve za izpolnjevanje 
pogojev iz člena 51.

Or. en

Predlog spremembe 64
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da 
investicijska podjetja, ki oblikujejo 
naložbene produkte ali strukturirane 
vloge za prodajo profesionalnim ali 
neprofesionalnim strankam, svoje 
produkte oblikujejo tako, da ti izpolnjujejo 
potrebe natančno opredeljenega ciljnega 
trga v okviru zadevne kategorije strank, in 
da investicijska podjetja sprejmejo 
ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da 
se naložbeni produkt trži in prodaja 
strankam znotraj ciljne skupine.

Or. en

Predlog spremembe 65
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 3 – pododstavek 1 – alinea 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– investicijskem podjetju in njegovih 
storitvah; če podjetje opravlja storitve 
investicijskega svetovanja, navede, ali te 
storitve opravlja samostojno in ali 
temeljijo na širši ali ožji analizi trga, ter ali 
bo stranki zagotovilo stalno ocenjevanje 
ustreznosti finančnih instrumentov, ki mu 
jih priporoča, 

– investicijskem podjetju in njegovih 
storitvah; če podjetje opravlja storitve 
investicijskega svetovanja, vnaprej navede, 
ali te storitve opravlja v povezavi s 
sprejemanjem ali prejemanjem spodbud 
tretjih oseb in ali temeljijo na širši ali ožji 
analizi trga ter ali bo stranki zagotovilo 
redno ocenjevanje ustreznosti finančnih 
instrumentov, ki mu jih priporoča, 

Or. en

Predlog spremembe 66
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 3 – pododstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– finančnih instrumentih in predlaganih 
investicijskih strategijah; kar bi moralo 
zajemati ustrezna navodila in opozorila 
glede tveganj v zvezi z investicijami v te 
instrumente ali v zvezi s posamezno 
investicijsko strategijo,

– strukturah produktov in kategorizaciji 
strank na predvidenem ciljnem trgu,
finančnih instrumentih in predlaganih 
investicijskih strategijah, kar bi moralo 
zajemati ustrezna navodila in opozorila 
glede tveganj v zvezi z investicijami v te 
strukture produktov in instrumente ali v 
zvezi s posamezno investicijsko strategijo,

Or. en

Predlog spremembe 67
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije iz prvega pododstavka je 
treba zagotoviti v razumljivi obliki na tak 
način, da so stranke ali potencialne 
stranke v razumni meri sposobne razumeti 
naravo in tveganja investicijske storitve in 
specifične vrste ponujenega finančnega 

Informacije iz prvega pododstavka se 
zagotovijo v razumljivi obliki na tak 
način, da so stranke ali potencialne 
stranke v razumni meri sposobne razumeti 
naravo in tveganja investicijske storitve in 
specifične vrste ponujenega finančnega 
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instrumenta ter tako na obveščeni podlagi 
sprejemati investicijske odločitve. Te 
informacije se lahko posredujejo v 
standardizirani obliki.

instrumenta ter tako na obveščeni podlagi 
sprejemati investicijske odločitve. Te 
informacije se lahko posredujejo v 
standardizirani obliki.

Or. en

Predlog spremembe 68
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če investicijsko podjetje obvesti stranko, 
da opravlja storitev investicijskega 
svetovanja samostojno, podjetje:

5. Če investicijsko podjetje obvesti stranko, 
da opravlja storitev investicijskega 
svetovanja proti plačilu pristojbine, mora 
podjetje stranko tudi obvestiti, ali so 
priporočeni finančni instrumenti omejeni 
na finančne instrumente, ki jih izdajo ali 
zagotovijo subjekti, ki so tesno povezani z 
investicijskim podjetjem.

Or. en

Predlog spremembe 69
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 5 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) oceni dovolj veliko število finančnih 
instrumentov, ki so na voljo na trgu. 
Finančni instrumenti morajo biti dovolj 
raznoliki glede na zvrst in izdajatelja ali 
ponudnika produkta in ne smejo biti 
omejeni na finančne instrumente, ki jih 
izdajo ali zagotovijo subjekti, ki so tesno 
povezani z investicijskim podjetjem;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 70
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 5 – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) ne sprejme ali prejema pristojbin, 
provizij ali kakršnih koli denarnih koristi, 
ki jih plača ali zagotovi tretja oseba ali 
oseba, ki v zvezi z zagotavljanjem storitve 
stranki ukrepa za račun tretje osebe.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 71
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če investicijsko podjetje zagotavlja 
storitev upravljanja portfelja, pri tem ne 
sprejme ali prejema pristojbin, provizij ali 
kakršnih koli denarnih koristi, ki jih plača 
ali zagotovi tretja oseba ali oseba, ki v
zvezi z zagotavljanjem storitve stranki 
ukrepa za račun tretje osebe.

6. Če investicijsko podjetje zagotavlja 
storitev upravljanja portfelja, svojo stranko 
pred sklenitvijo sporazuma obvesti o 
pričakovanem obsegu spodbud. Redna 
poročila razkrijejo vse plačane ali prejete 
spodbude v predhodnem obdobju.

Or. en

Predlog spremembe 72
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Kadar se investicijska storitev ponuja 
skupaj z drugo storitvijo ali produktom kot 
del paketa ali kot pogoj za isti dogovor ali 
paket, investicijsko podjetje obvesti 
stranko, ali je možno kupiti posamezne 
komponente ločeno, in za vsako 
komponento pripravi ločeno evidenco 
stroškov.

7. Kadar se investicijska storitev 
neprofesionalni stranki ponuja skupaj z 
drugo storitvijo ali produktom kot del 
paketa ali kot pogoj za isti dogovor ali 
paket, investicijsko podjetje obvesti 
stranko, ali je možno kupiti posamezne 
komponente ločeno, in za vsako 
komponento pripravi ločeno evidenco 
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stroškov.

Or. en

Predlog spremembe 73
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA najpozneje do [] pripravi in redno 
posodablja smernice za oceno in nadzor 
navzkrižne prodaje, v katerih navede zlasti 
okoliščine, v katerih navzkrižna prodaja ni 
v skladu z obveznostmi iz odstavka 1.

ESMA do ...* pripravi in redno posodablja 
smernice za oceno in nadzor navzkrižne 
prodaje, v katerih navede zlasti okoliščine, 
v katerih navzkrižna prodaja ni v skladu z 
obveznostmi iz odstavka 1.

______________
* UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 74
Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z ukrepi, ki zagotavljajo, da 
investicijska podjetja pri opravljanju 
investicijskih ali pomožnih storitev 
strankam spoštujejo načela, določena v 
navedenih aktih. V teh delegiranih aktih se 
upoštevajo:

8. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z ukrepi, ki zagotavljajo, da 
investicijska podjetja pri opravljanju 
investicijskih ali pomožnih storitev 
strankam spoštujejo načela, določena v tem 
členu. V teh delegiranih aktih se 
upoštevajo:

Or. en

Predlog spremembe 75
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri izvajanju investicijskega svetovanja 
ali upravljanja portfeljev mora 
investicijsko podjetje pridobiti potrebne 
informacije v zvezi z znanjem in 
izkušnjami stranke ali potencialne stranke 
na investicijskem področju glede na 
specifičen produkt ali storitev, njen 
finančni položaj in njene investicijske cilje, 
da bi podjetje stranki ali potencialni stranki 
lahko priporočilo njej primerne
investicijske storitve in finančne 
instrumente.

1. Pri izvajanju investicijskega svetovanja 
ali upravljanja portfeljev mora 
investicijsko podjetje pridobiti potrebne 
informacije v zvezi z znanjem in 
izkušnjami stranke ali potencialne stranke 
na investicijskem področju glede na 
specifičen produkt ali storitev, njen 
finančni položaj, njeno dovoljeno tveganje 
in njene investicijske cilje, da bi podjetje 
stranki ali potencialni stranki lahko 
priporočilo investicijske storitve in 
finančne instrumente, ki so primerni zanjo 
in predvsem v skladu z njenim dovoljenim 
tveganjem.

Or. en

Predlog spremembe 76
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) storitve se nanašajo na katerega koli od 
naslednjih finančnih instrumentov:

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. en

Predlog spremembe 77
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Stranka mora od investicijskega podjetja 
prejeti primerna poročila o storitvah, ki jih 
zagotavlja strankam. Ta poročila 
vključujejo redna sporočila strankam ob 
upoštevanju kompleksnosti zadevnih 
finančnih instrumentov in narave storitev, 
ki se zagotavljajo stranki, ter, kadar je 

5. Stranka mora od investicijskega podjetja 
prejeti primerna poročila o storitvah, ki jih 
zagotavlja strankam. Ta poročila 
vključujejo redna sporočila strankam ob 
upoštevanju kompleksnosti zadevnih 
finančnih instrumentov in narave storitev, 
ki se zagotavljajo stranki, ter, kadar je 
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ustrezno, vključujejo stroške v zvezi s posli 
in storitvami v imenu stranke. Če podjetje 
opravlja storitve investicijskega 
svetovanja, navede, kako zagotovljeno 
svetovanje ustreza osebnim značilnostim 
stranke.

ustrezno, vključujejo stroške v zvezi s posli 
in storitvami v imenu stranke. Če podjetje 
opravlja storitve investicijskega svetovanja 
neprofesionalnim strankam, stranki na 
trajnem nosilcu podatkov zagotovi zapis, v 
kateri navede najmanj cilje stranke, 
priporočilo in podatke o tem, kako 
zagotovljeno svetovanje ustreza osebnim 
značilnostim stranke.

Or. en

Predlog spremembe 78
Predlog direktive
Člen 25 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. ESMA najpozneje do [] pripravi in 
redno posodablja smernice za oceno 
finančnih instrumentov, ki vključujejo 
strukturo, zaradi katere stranka težko 
razume zadevno tveganje, v skladu z 
odstavkom 3(a).

7. ESMA do ...* pripravi in redno 
posodablja smernice za oceno finančnih 
instrumentov, ki vključujejo strukturo, 
zaradi katere stranka težko razume zadevno 
tveganje, v skladu z odstavkom 3(a).

______________
* UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 79
Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice od vseh mest izvrševanja 
zahtevajo, da javnosti vsaj enkrat letno
brezplačno dajo na razpolago podatke o 
kakovosti izvrševanja poslov na zadevnem 
mestu. Redna poročila vključujejo podatke 
o cenah, hitrosti izvrševanja in verjetnosti 
izvrševanja za posamezne finančne 

2. Države članice od vseh mest izvrševanja 
zahtevajo, da javnosti vsaj vsako četrtletje
brezplačno dajo na razpolago podatke o 
kakovosti izvrševanja poslov na zadevnem 
mestu. Redna poročila vključujejo podatke 
o cenah, hitrosti izvrševanja in verjetnosti 
izvrševanja za posamezne finančne 
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instrumente. instrumente.

Or. en

Predlog spremembe 80
Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Države članice od investicijskih 
podjetij zahtevajo, da vsako četrtletje za 
vsako kategorijo finančnih instrumentov 
pripravijo povzetek in v njem objavijo pet 
najprometnejših mest izvrševanja, na 
katerih so v preteklem četrtletju izvrševala 
naročila strank.

Or. en

Predlog spremembe 81
Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice od investicijskih podjetij 
zahtevajo, da spremljajo učinkovitosti 
svoje ureditve izvrševanja naročil in 
politike izvrševanja naročil, da bi 
prepoznali in, kjer je ustrezno, odpravili 
morebitne pomanjkljivosti. Zlasti redno 
ocenjujejo, ali mesta izvrševanja iz politike 
izvrševanja naročil omogočajo najboljši 
možni rezultat za stranko ali pa morajo 
svojo ureditev izvrševanja spremeniti. 
Države članice od investicijskih podjetij 
zahtevajo, da stranke uradno obvestijo o 
morebitnih pomembnih spremembah svoje 
ureditve izvrševanja naročil ali politike 
izvrševanja naročil.

5. Države članice od investicijskih podjetij 
zahtevajo, da spremljajo učinkovitosti 
svoje ureditve izvrševanja naročil in 
politike izvrševanja naročil, da bi 
prepoznali in, kjer je ustrezno, odpravili 
morebitne pomanjkljivosti. Zlasti redno 
ocenjujejo, ali mesta izvrševanja iz politike 
izvrševanja naročil omogočajo najboljši 
možni rezultat za stranko ali pa morajo 
svojo ureditev izvrševanja spremeniti. Ta 
ocena obravnava tudi to, kakšne 
spremembe je treba vnesti v politiko glede 
na informacije, ki se objavljajo skladno s
členoma 2 in 4a.  Države članice od 
investicijskih podjetij zahtevajo, da stranke 
uradno obvestijo o morebitnih pomembnih 
spremembah svoje ureditve izvrševanja 
naročil ali politike izvrševanja naročil.
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Or. en

Predlog spremembe 82
Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice od investicijskih podjetij 
zahtevajo, da enkrat letno za vsako 
kategorijo finančnih instrumentov 
pripravijo povzetek in objavijo pet 
najprometnejših mest izvrševanja, na 
katerih so v preteklem letu izvrševala 
naročila strank.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 83
Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.

______________
* UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 84
Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih standardov 
iz prvega pododstavka v skladu s 
postopkom iz členov 10 do 14 Uredbe (EU) 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka v skladu 
s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
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št. 1095/2010. 1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 85
Predlog direktive
Člen 32 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Začasna ustavitev trgovanja in umik 
finančnih instrumentov iz trgovanja

Začasna ustavitev trgovanja in umik 
finančnih instrumentov iz trgovanja na 
MTF ali OTF

Or. en

Predlog spremembe 86
Predlog direktive
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da 
investicijsko podjetje ali upravljavec trga, 
ki upravlja MTF in ki začasno ustavi 
trgovanje ali umakne finančni instrument iz 
trgovanja, objavi to odločitev, jo sporoči 
organiziranim trgom, drugim MTF in OTF, 
ki trgujejo z istim finančnim instrumentom, 
ter pristojnemu organu sporoči zadevne 
informacije. Pristojni organ obvesti 
pristojne organe drugih držav članic. 
Države članice zahtevajo, da tudi drugi 
organizirani trgi, MTF in OTF, ki trgujejo 
z istim finančnim instrumentom, začasno 
ustavijo trgovanje ali umaknejo ta finančni 
instrument iz trgovanja, če je razlog za 
začasno ustavitev ali umik nerazkritje 
informacij o izdajatelju ali finančnem 
instrumentu, razen če bi to lahko 
povzročilo znatno škodo interesom 
vlagatelja ali pravilnemu delovanju trga. 
Države članice zahtevajo, da drugi 
organizirani trgi, MTF in OTF sporočijo 

1. Države članice zahtevajo, da 
investicijsko podjetje ali upravljavec trga, 
ki upravlja MTF ali OTF in ki začasno 
ustavi trgovanje ali umakne finančni 
instrument iz trgovanja, objavi to 
odločitev, jo sporoči organiziranim trgom, 
MTF in OTF, ki trgujejo z istim finančnim 
instrumentom, ter pristojnemu organu 
sporoči zadevne informacije. Pristojni 
organ obvesti pristojne organe drugih držav 
članic. Države članice zahtevajo, da tudi 
drugi organizirani trgi, MTF in OTF, ki 
trgujejo z istim finančnim instrumentom, 
čim prej začasno ustavijo trgovanje ali 
umaknejo ta finančni instrument iz 
trgovanja, če je razlog za začasno ustavitev 
ali umik nerazkritje informacij o izdajatelju 
ali finančnem instrumentu, razen če bi to 
lahko povzročilo znatno škodo interesom 
vlagatelja ali pravilnemu delovanju trga. 
Države članice zahtevajo, da drugi 
organizirani trgi, MTF in OTF sporočijo 
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svojo odločitev pristojnemu organu in 
vsem organiziranim trgom, MTF in OTF, 
ki trgujejo z istim finančnim instrumentom, 
ter pojasnijo razloge, če so se odločili, da 
ne bodo začasno ustavili trgovanja ali 
umaknili finančnega instrumenta iz 
trgovanja.

svojo odločitev pristojnemu organu in 
vsem organiziranim trgom, MTF in OTF, 
ki trgujejo z istim finančnim instrumentom, 
ter pojasnijo razloge, če so se odločili, da 
ne bodo začasno ustavili trgovanja ali 
umaknili finančnega instrumenta iz 
trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 87
Predlog direktive
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.
______________
* UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 88
Predlog direktive
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do [XXX].

črtano

Or. en

Predlog spremembe 89
Predlog direktive
Člen 32 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 za 
opredelitev posebnih okoliščin, ki 
pomenijo znatno škodo za interese 
vlagateljev in pravilno delovanje 
notranjega trga iz odstavkov 1 in 2, in za 
določitev vprašanj, povezanih z 
nerazkritjem informacij o izdajatelju 
finančnega instrumenta iz odstavka 1.

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 za 
opredelitev seznama posebnih okoliščin, ki 
pomenijo znatno škodo za interese 
vlagateljev in pravilno delovanje 
notranjega trga iz odstavkov 1 in 2, in
pojma „čim prej“ ter za določitev 
vprašanj, povezanih z nerazkritjem 
informacij o izdajatelju ali finančnem 
instrumentu iz odstavka 1, vključno s 
postopkom, potrebnim za preklic začasne 
ustavitve trgovanja s finančnim 
instrumentom.

Or. en

Predlog spremembe 90
Predlog direktive
Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 33 črtano
Začasna ustavitev trgovanja in umik 
finančnih instrumentov iz trgovanja
1. Države članice zahtevajo, da 
investicijsko podjetje ali upravljavec trga, 
ki upravlja OTF in ki začasno ustavi 
trgovanje ali umakne finančni instrument 
iz trgovanja, objavi to odločitev, jo sporoči 
organiziranim trgom, MTF in drugim 
OTF, ki trgujejo z istim finančnim 
instrumentom, ter pristojnemu organu 
sporoči zadevne informacije. Pristojni 
organ obvesti pristojne organe drugih 
držav članic.
2. ESMA pripravi osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov, v katerih določi 
obliko in časovno razporeditev sporočil in 
objav iz odstavka 1.
Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje 
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izvedbenih tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe 
(EU) št. 1095/2010.
ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do [XXX].

Or. en

Predlog spremembe 91
Predlog direktive
Člen 34 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.

______________
* UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 92
Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2016].

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.

______________
* UL vstaviti datum: 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 93
Predlog direktive
Člen 36 – odstavek 8 – pododstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih standardov 
iz prvega pododstavka v skladu s 
postopkom iz členov 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka v skladu 
s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 94
Predlog direktive
Člen 37 – odstavek 11 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2016].

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.

______________
* UL vstaviti datum: 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 95
Predlog direktive
Poglavje IV – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opravljanje storitev s strani podjetij iz 
tretje države

Opravljanje storitev s strani finančnih 
institucij iz tretje države

Or. en

Predlog spremembe 96
Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da podjetje iz 
tretje države, ki namerava opravljati 
investicijske storitve ali posle skupaj s 
pomožnimi storitvami za neprofesionalne 
stranke na ozemlju teh držav članic, 
ustanovi podružnico v Uniji.

2. Države članice zagotovijo, da finančna 
institucija iz tretje države, ki namerava 
opravljati investicijske storitve ali posle 
skupaj s pomožnimi storitvami za 
neprofesionalne stranke ali profesionalne 
stranke v smislu oddelka II Priloge II na 
ozemlju teh držav članic, ustanovi 
podružnico v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 97
Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija lahko sprejme odločitev v 
skladu s postopkom iz člena 95 v zvezi s 
tretjo državo, če pravne in nadzorne 
ureditve te tretje države zagotavljajo, da 
podjetja z izdanim dovoljenjem v tej tretji 
državi izpolnjujejo pravno zavezujoče 
zahteve, ki ustrezajo zahtevam iz te 
direktive, Uredbe EU št. …/… [MiFIR] in 
Direktive 2006/49/ES [direktiva o 
kapitalski ustreznosti] ter njihovim 
izvedbenim ukrepom, ter da ta tretja država 
izvaja enakovredno vzajemno priznavanje 
okvira za skrbno upravljanje, ki se 
uporablja za investicijska podjetja, ki imajo 
dovoljenje v skladu s to direktivo.

3. Komisija lahko sprejme odločitev v 
skladu s postopkom pregleda iz 
člena 95(2) v zvezi s tretjo državo, v kateri 
navede, ali pravne in nadzorne ureditve te 
tretje države zagotavljajo, da podjetja z 
izdanim dovoljenjem v tej tretji državi 
izpolnjujejo pravno zavezujoče zahteve, ki 
ustrezajo zahtevam iz te direktive, Uredbe 
EU št. …/… [MiFIR] in Direktive 
2006/49/ES [direktiva o kapitalski
ustreznosti] ter njihovim izvedbenim 
ukrepom, ter da ta tretja država izvaja 
enakovredno vzajemno priznavanje okvira 
za skrbno upravljanje, ki se uporablja za 
investicijska podjetja, ki imajo dovoljenje 
v skladu s to direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 98
Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podjetja, ki opravljajo investicijske 
storitve in posle v tej tretji državi, 
potrebujejo dovoljenje in so ves čas 
predmet učinkovitega nadzora in 
izvrševanja;

(a) investicijska podjetja ali upravljavci 
trga, ki opravljajo investicijske storitve in 
posle v tej tretji državi, potrebujejo 
dovoljenje in so ves čas predmet 
učinkovitega nadzora in izvrševanja;

Or. en

Predlog spremembe 99
Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za podjetja, ki opravljajo investicijske 
storitve in posle v tej tretji državi, veljajo 
zadostne zahteve glede kapitala in ustrezne 
zahteve za delničarje in člane njihove 
uprave;

(b) za investicijska podjetja ali upravljavce 
trga, ki opravljajo investicijske storitve in 
posle v tej tretji državi, veljajo zadostne 
zahteve glede kapitala in ustrezne zahteve 
za delničarje in člane njihove uprave;

Or. en

Predlog spremembe 100
Predlog direktive
Člen 41 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) za podjetja, ki opravljajo investicijske 
storitve in posle, veljajo ustrezne 
organizacijske zahteve na področju funkcij 
notranjega nadzora;

(c) za investicijska podjetja ali upravljavce 
trga, ki opravljajo investicijske storitve in 
posle, veljajo ustrezne organizacijske 
zahteve na področju funkcij notranjega 
nadzora;

Or. en

Predlog spremembe 101
Predlog direktive
Člen 44 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*. 

______________
* UL vstaviti datum: 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 102
Predlog direktive
Člen 44 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih standardov 
iz prvega pododstavka v skladu s 
postopkom iz členov 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka v skladu 
s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 103
Predlog direktive
Člen 44 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2016].

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.

______________
* UL vstaviti datum: 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 104
Predlog direktive
Člen 45 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice registrirajo podjetja, ki 
imajo dovoljenje v skladu s členom 41. 
Register je javno dostopen in vsebuje 
informacije o storitvah ali poslih, za katere 
imajo podjetja iz tretje države dovoljenje. 
Register se redno posodablja. Organ 
ESMA se obvesti o vsakem izdanem 
dovoljenju.

Države članice registrirajo finančne 
institucije iz tretje države, ki imajo 
dovoljenje v skladu s členom 41. Register 
je javno dostopen in vsebuje informacije o 
storitvah ali poslih, za katere imajo 
finančne institucije iz tretje države 
dovoljenje. Register se redno posodablja. 
Organ ESMA se obvesti o vsakem izdanem 
dovoljenju.

Or. en

Predlog spremembe 105
Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) namenijo dovolj časa za opravljanje 
svojih funkcij.

(a) namenijo dovolj časa za opravljanje 
svojih funkcij.

Istočasno ne opravljajo več kot ene od
naslednjih kombinacij nalog:

Istočasno ne opravljajo več kot:

(i) funkcija izvršnega direktorja z dvema 
funkcijama neizvršnega direktorja;

(i) ene funkcije izvršnega direktorja; ali

(iii) štiri funkcije neizvršnega direktorja. (ii) dve funkciji neizvršnega direktorja.
Funkcija izvršnega ali neizvršnega 
direktorja znotraj iste skupine se 
obravnava kot ena direktorska funkcija.

Funkcijo izvršnega direktorja je mogoče 
opravljati sočasno s funkcijo neizvršnega 
direktorja znotraj iste skupine. Funkcije
izvršnega ali neizvršnega direktorja znotraj 
iste skupine se obravnavajo kot ena 
direktorska funkcija.

Pristojni organi lahko članu uprave 
upravljavca trga dovolijo, da hkrati 
opravlja več direktorskih funkcij, kot je 
dovoljeno v skladu s prejšnjim 
pododstavkom, pri čemer upoštevajo 
individualne okoliščine ter naravo, obseg 
in zapletenost poslov investicijskega 

Pristojni organi lahko članu uprave 
upravljavca trga dovolijo, da hkrati 
opravlja več direktorskih funkcij, kot je 
dovoljeno v skladu s prejšnjim 
pododstavkom, ali od njega zahtevajo, da 
opravlja manj direktorskih funkcij, pri 
čemer upoštevajo individualne okoliščine 
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podjetja. ter naravo, obseg in zapletenost poslov 
investicijskega podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 106
Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) zagotovijo delovanje učinkovitih 
sistemov za prepoznavanje in 
obvladovanje sporov med upravljavcem 
trga in organiziranim trgom ali njegovimi 
člani ter za izvajanje in ohranjanje 
ustreznih ureditev za ločevanje različnih 
poslovodnih funkcij.

Or. en

Predlog spremembe 107
Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi lahko ob upoštevanju 
narave, obsega in zapletenosti poslov 
upravljavcu trga dovolijo, da ne ustanovi 
ločenega odbora za imenovanje.

Pristojni organi lahko ob upoštevanju 
narave, obsega in zapletenosti poslov 
upravljavcu trga dovolijo, da ne ustanovi 
ločenega odbora za imenovanje, če je 
vzpostavljen vsaj primerljiv nadomestni 
mehanizem.

Or. en

Predlog spremembe 108
Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) pojmov odkritosti, poštenosti in 
neodvisnega mišljenja člana uprave v 
skladu z odstavkom 1(c);

(c) pojmov odkritosti, poštenosti in 
neodvisnega mišljenja člana uprave v 
skladu z odstavkom 1(c), ob upoštevanju 
potencialnega navzkrižja interesov;

Or. en

Predlog spremembe 109
Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2014].

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.

______________
* UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 110
Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Uprava upravljavca trga je sposobna 
zagotoviti, da se organiziran trg upravlja 
varno in skrbno ter na način, ki spodbuja 
celovitost trga.

črtano

Uprava spremlja in redno ocenjuje 
učinkovitost organizacije organiziranega 
trga ter sprejme potrebne ukrepe za 
odpravo kakršnih koli pomanjkljivosti.
Člani uprave imajo pri opravljanju svoje 
nadzorne funkcije ustrezen dostop do 
informacij in dokumentov, ki so potrebni 
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za nadzor in spremljanje odločitev uprave.

Or. en

Predlog spremembe 111
Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Pristojni organ zavrne izdajo dovoljenja, 
če ugotovi, da osebe, ki bodo dejansko 
vodile posle organiziranega trga, niso 
dovolj ugledne ali dovolj izkušene, ali če 
obstajajo objektivni in dokazljivi razlogi za 
prepričanje, da lahko uprava podjetja
predstavlja nevarnost za učinkovito, varno 
in skrbno upravljanje ter za ustrezno 
upoštevanje celovitosti trga.

7. Pristojni organ zavrne izdajo dovoljenja, 
če ugotovi, da osebe, ki bodo dejansko 
vodile posle organiziranega trga, niso 
dovolj ugledne ali dovolj izkušene ali če 
obstajajo objektivni in dokazljivi razlogi za 
prepričanje, da lahko uprava upravljavca 
trga predstavlja nevarnost za učinkovito, 
varno in skrbno upravljanje ter za ustrezno 
upoštevanje celovitosti trga.

Or. en

Predlog spremembe 112
Predlog direktive
Člen 48 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Uprava upravljavca trga je sposobna 
zagotoviti, da se organiziran trg upravlja 
varno in skrbno ter na način, ki spodbuja 
celovitost trga.
Uprava spremlja in redno ocenjuje 
učinkovitost organizacije organiziranega 
trga ter sprejme potrebne ukrepe za 
odpravo kakršnih koli pomanjkljivosti.
Člani uprave v njeni nadzorni funkciji 
imajo ustrezen dostop do informacij in 
dokumentov, ki so potrebni za nadzor in 
spremljanje odločitev vodstva.
Uprava pripravi, vzdržuje in objavi izjavo 
glede politik in praks, na podlagi katerih 
deluje in ki izpolnjujejo zahteve tega 
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odstavka.

Or. en

Predlog spremembe 113
Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve, s katerimi 
zagotavlja, da so vsa naročila, ki jih v 
sistem vnese član ali udeleženec, veljavna 
najmanj 500 milisekund.

Or. en

Predlog spremembe 114
Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za zavrnitev 
naročil, ki presegajo vnaprej določen prag 
glede obsega in cene ali ki so očitno 
napačna, ter da lahko začasno ustavi 
trgovanje, če pride do precejšnjega 
nihanja cen finančnega instrumenta na 
tem trgu ali povezanih trgih v 
kratkoročnem obdobju, ter da lahko v 
izrednih primerih prekliče, spremeni ali 
popravi kateri koli posel.

2. Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za zavrnitev 
naročil, ki presegajo vnaprej določen prag 
glede obsega in cene ali ki so očitno 
napačna.

Or. en
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Predlog spremembe 115
Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zahtevajo, da 
organiziran trg omogoča začasno 
ustavitev trgovanja, če pride do 
pomembnega nihanja cen finančnega 
instrumenta na tem trgu ali povezanih 
trgih v kratkoročnem obdobju, ter v 
izrednih primerih preklic, spremembo ali 
popravek katerega koli posla. Države 
članice zahtevajo, da organiziran trg 
zagotovi, da so vsi parametri za ustavitev 
trgovanja umerjeni tako, da upoštevajo 
likvidnost različnih razredov in 
podrazredov sredstev ter da so zadostni za 
preprečitev hudih motenj trgovanja. 
Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi pristojnemu organu poročajo o 
parametrih za ustavitev trgovanja in o 
vsakršnih bistvenih spremembah teh 
parametrov, ta pa pridobljena poročila 
posreduje organu ESMA.  ESMA objavi 
parametre na svojem spletnem mestu.

Or. en

Predlog spremembe 116
Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da sistemi za algoritemsko 
trgovanje ne morejo povzročiti neurejenih 
pogojev za trgovanje na trgu ali prispevati 
k njihovemu nastanku, vključno s sistemi 
za omejitev deleža neizvršenih naročil v 
poslih, ki jih lahko član ali udeleženec 
vnese v sistem, da lahko upočasni tok 

3. Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg vzpostavljene učinkovite 
sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da sistemi za algoritemsko ali 
visokofrekvenčno trgovanje ne morejo 
povzročiti neurejenih pogojev za trgovanje 
na trgu ali prispevati k njihovemu 
nastanku, vključno s sistemi za omejitev 
deleža neizvršenih naročil v poslih, ki jih 
lahko član ali udeleženec vnese v sistem, 
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naročil, če obstaja nevarnost, da se doseže 
maksimalna zmogljivost sistema, ter omeji 
minimalen korak kotacije, ki je dovoljen na 
trgu.

da lahko upočasni tok naročil, če obstaja 
nevarnost, da se doseže maksimalna 
zmogljivost sistema, ter omeji minimalen 
korak kotacije, ki je dovoljen na trgu. 
Države članice organiziranemu trgu 
prepovedo, da bi ta svojim članom 
omogočil zagotavljanje neposrednega 
elektronskega dostopa.

Or. en

Predlog spremembe 117
Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice zahtevajo, da ima 
organiziran trg, ki dovoljuje neposreden 
elektronski dostop, vzpostavljene 
učinkovite sisteme, postopke in ureditve za 
zagotovitev, da je članom ali udeležencem 
dovoljeno opravljanje takšnih storitev le, 
če so investicijsko podjetje z dovoljenjem 
za poslovanje v skladu s to direktivo, da 
določi in uporablja ustrezna merila glede 
primernosti oseb, ki se jim se lahko 
zagotavlja takšen dostop ter da član ali 
udeleženec ohrani odgovornost za 
naročila in trgovanje, ki se izvršijo z 
uporabo te storitve.

črtano

Države članice zahtevajo tudi, da 
organiziran trg določi ustrezne standarde 
v zvezi z nadzorom tveganja in pragovi za 
trgovanje prek takšnega dostopa ter lahko 
razlikuje in po potrebi ustavi naročila ali 
trgovanje osebe, ki uporablja neposreden 
elektronski dostop ločeno od naročil ali 
trgovanja člana ali udeleženca.

Or. en
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Predlog spremembe 118
Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice zahtevajo, da organiziran 
trg zagotavlja, da so njegova pravila o 
storitvah kolokacije in strukturi pristojbin
pregledna, poštena in nediskriminatorna.

5. Države članice zahtevajo, da organiziran 
trg zagotavlja, da so njegova pravila o 
storitvah kolokacije pregledna, poštena in 
nediskriminatorna.

Or. en

Predlog spremembe 119
Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice zahtevajo, da 
organiziran trg zagotovi, da so njegove 
strukture pristojbin pregledne, poštene in 
nediskriminatorne ter da ne ustvarjajo 
spodbud za posredovanje, spreminjanje ali 
preklic naročil ali za izvrševanje poslov na 
način, ki prispeva k pogojem trgovanja, ki 
motijo delovanje trga, ali k zlorabi trga. 
Države članice še zlasti zahtevajo, da 
organiziran trg naloži višjo pristojbino za 
posredovanje naročila, ki je naknadno 
preklicano, kot pa za izvršeno naročilo, in 
da naloži višjo pristojbino udeležencem, ki 
posredujejo visok delež preklicanih 
naročil v primerjavi z izvršenimi naročili, 
da bo ta odražala dodatno breme za 
zmogljivosti sistema. Države članice 
organiziranemu trgu omogočijo, da svoje 
pristojbine za preklicana naročila 
prilagaja glede na dolžino obdobja, v 
katerem je naročilo veljalo.

Or. en
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Predlog spremembe 120
Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) za določitev pogojev, v katerih se 
trgovanje ustavi, če pride do precejšnega 
nihanja cen finančnega instrumenta na 
trgu ali povezanem trgu v kratkem 
obdobju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 121
Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za določitev kontrol v zvezi z 
neposrednim elektronskim dostopom;

(d) za opredelitev okoliščin, v katerih bi 
bilo tok naročil primerno upočasniti;

Or. en

Predlog spremembe 122
Predlog direktive
Člen 51 – odstavek 7 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) za zagotovitev, da so storitve kolokacije 
in strukture pristojbin poštene in 
nediskriminatorne.

(e) za zagotovitev, da so storitve kolokacije 
in strukture pristojbin poštene in 
nediskriminatorne ter da strukture 
pristojbin ne ustvarjajo spodbud za pogoje 
trgovanja, ki motijo delovanje trga, ali za 
zlorabo trga.

Or. en
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Predlog spremembe 123
Predlog direktive
Člen 53 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zahtevajo, da upravljavec 
organiziranega trga, ki začasno ustavi 
trgovanje ali finančni instrument umakne iz 
trgovanja, javno objavi to odločitev, jo 
sporoči drugim organiziranim trgom, MTF 
in OTF, ki trgujejo z istim finančnim 
instrumentom, in pristojnemu organu 
sporoči ustrezne informacije. Pristojni 
organ o tem obvesti pristojne organe 
drugih držav članic. Države članice 
zahtevajo, da tudi drugi organizirani trgi, 
MTF in OTF, ki trgujejo z istim finančnim 
instrumentom, začasno ustavijo trgovanje 
ali umaknejo ta finančni instrument iz 
trgovanja, če je razlog za začasno ustavitev 
ali umik nerazkritje informacij o izdajatelju 
ali finančnem instrumentu, razen če bi to 
lahko povzročilo znatno škodo interesom 
vlagatelja ali pravilnemu delovanju trga. 
Države članice zahtevajo, da drugi 
organizirani trgi, MTF in OTF sporočijo 
svojo odločitev pristojnemu organu in 
vsem organiziranim trgom, MTF in OTF, 
ki trgujejo z istim finančnim instrumentom, 
ter pojasnijo razloge, če so se odločili, da 
ne bodo začasno ustavili trgovanja ali
umaknili finančnega instrumenta iz 
trgovanja.

Države članice zahtevajo, da upravljavec 
organiziranega trga, ki začasno ustavi 
trgovanje ali finančni instrument umakne iz 
trgovanja, javno objavi to odločitev, jo 
sporoči drugim organiziranim trgom, MTF 
in OTF, ki trgujejo z istim finančnim 
instrumentom, in pristojnemu organu 
sporoči ustrezne informacije. Pristojni 
organ o tem obvesti pristojne organe 
drugih držav članic. Države članice 
zahtevajo, da tudi drugi organizirani trgi, 
MTF in OTF, ki trgujejo z istim finančnim 
instrumentom, čim prej začasno ustavijo 
trgovanje ali umaknejo ta finančni 
instrument iz trgovanja, če je razlog za 
začasno ustavitev ali umik nerazkritje 
informacij o izdajatelju ali finančnem 
instrumentu, razen če bi to lahko 
povzročilo znatno škodo interesom 
vlagatelja ali pravilnemu delovanju trga. 
Države članice zahtevajo, da drugi 
organizirani trgi, MTF in OTF sporočijo 
svojo odločitev pristojnemu organu in 
vsem organiziranim trgom, MTF in OTF, 
ki trgujejo z istim finančnim instrumentom, 
ter pojasnijo razloge, če so se odločili, da 
ne bodo začasno ustavili trgovanja ali 
umaknili finančnega instrumenta iz 
trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 124
Predlog direktive
Člen 53 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.
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______________
* UL vstaviti datum: 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 125
Predlog direktive
Člen 53 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do [XXX].

črtano

Or. en

Predlog spremembe 126
Predlog direktive
Člen 53 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94, da 
določi seznam okoliščin, ki lahko znatno 
škodijo interesom vlagateljev in 
pravilnemu delovanju notranjega trga, kot 
so določene v odstavkih 1 in 2, ter da 
določi težave, povezane z nerazkritjem 
informacij o izdajatelju ali finančnem 
instrumentu, kot je določeno v odstavku 1.

4. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94, da 
določi seznam okoliščin, ki lahko znatno 
škodijo interesom vlagateljev in 
pravilnemu delovanju notranjega trga, kot 
so določene v odstavkih 1 in 2, da opredeli 
pojem „čim prej“ ter da določi težave, 
povezane z nerazkritjem informacij o 
izdajatelju ali finančnem instrumentu, kot 
je določeno v odstavku 1, vključno s 
postopkom, potrebnim za preklic začasne 
ustavitve trgovanja s finančnim 
instrumentom.

Or. en

Predlog spremembe 127
Predlog direktive
Člen 54 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*. 

______________
* UL vstaviti datum: 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 128
Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi, upravljavci MTF in OTF, ki uvrstijo v 
trgovanje izvedene finančne instrumente na 
blago ali trgujejo z njimi, uveljavijo 
omejitve glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene kateri koli član trga ali udeleženec 
na trgu v določenem časovnem obdobju, 
ali nadomestne ureditve z enakovrednim 
učinkom, kot je upravljanje pozicij s pragi 
za samodejni pregled, ki se uvedejo za:

Države članice zagotovijo, da organizirani 
trgi ter upravljavci MTF in OTF, ki 
uvrstijo v trgovanje izvedene finančne 
instrumente na blago ali trgujejo z njimi, 
uveljavijo omejitve glede števila pogodb, 
ki jih lahko sklene kateri koli član trga ali 
udeleženec na trgu v določenem časovnem 
obdobju, za:

Or. en

Predlog spremembe 129
Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve ali ureditve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga ter način uporabe pogodb, ki se 
uvrstijo v trgovanje. Določijo jasne 
količinske prage, kot so največje število 

Omejitve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga ter način uporabe pogodb, ki se 
uvrstijo v trgovanje. Zlasti morajo 
razlikovati med pozicijami, ki objektivno 
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pogodb, ki jih lahko sklene oseba, ob 
upoštevanju značilnosti zadevnega 
osnovnega trga blaga, vključno z 
značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje in 
prevoza na trg.

zmanjšujejo tveganja, neposredno 
povezana s poslovnimi dejavnostmi v zvezi 
z blagom, in ostalimi pozicijami. Določijo 
jasne količinske prage, kot so največje 
število pogodb, ki jih lahko sklene ali ima
oseba, ob upoštevanju značilnosti 
zadevnega osnovnega trga blaga, vključno 
z značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje 
in prevoza na trg.

Or. en

Predlog spremembe 130
Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice od organiziranih trgov 
ter upravljavcev MTF in OTF, ki izvedene 
finančne instrumente na blago uvrstijo v 
trgovanje ali trgujejo z njimi, zahtevajo, 
da uporabljajo tudi druge kontrole pozicij, 
ki so potrebne za zagotavljanje pravilnega 
delovanja trgov, zlasti pa za zmanjšanje 
možnosti tržne manipulacije z izvedenimi 
in temeljnimi instrumenti s strani 
imetnikov obsežnih pozicij in za 
zagotavljanje, da imajo udeleženci na trgu 
na voljo potrebne mehanizme za fizično 
poravnavo pogodb, kjer je to potrebno. Te 
kontrole mestu trgovanja nudijo možnost, 
da od članov ali udeležencev zahteva, naj 
odpravijo ali zmanjšajo obseg pozicije.

Or. en

Predlog spremembe 131
Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organizirani trgi, MTF in OTF obvestijo 2. Organizirani trgi, MTF in OTF obvestijo 
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svoje pristojne organe o podrobnostih 
omejitev ali ureditev. Pristojni organ 
sporoči iste informacije organu ESMA, ki 
na svoji spletni strani objavi in vzdržuje 
zbirko podatkov s povzetki o veljavnih 
omejitvah in ureditvah.

svoje pristojne organe o podrobnostih 
omejitev. Pristojni organ sporoči iste 
informacije organu ESMA, ki na svoji 
spletni strani objavi in vzdržuje zbirko 
podatkov s povzetki o veljavnih omejitvah.

Or. en

Predlog spremembe 132
Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 za 
določitev omejitev ali nadomestnih 
ureditev glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene posamezna oseba v določenem 
obdobju, ter potrebne enakovredne učinke 
nadomestnih ureditev, vzpostavljenih v 
skladu z odstavkom 1, kot tudi pogoje za 
izjeme. Omejitve ali nadomestne ureditve 
upoštevajo pogoje iz odstavka 1 in 
omejitve, ki jih določajo organizirani trgi, 
MTF in OTF. Omejitve ali nadomestne 
ureditve, določene v delegiranih aktih, 
imajo tudi prednost pred ukrepi, ki jih 
določijo pristojni organi v skladu s 
členom 72(1)(g) te direktive.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 133
Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, ki opredeljujejo 
omejitve glede števila pogodb, ki jih lahko 
sklene posamezna oseba v določenem 
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časovnem obdobju, in dodatne kontrole, ki 
so potrebne za zagotavljanje pravilnega 
delovanja trgov, ter pogoje za izvzetje in 
določanje tega, kdaj pozicije objektivno 
zmanjšujejo tveganja, neposredno 
povezana s poslovnimi dejavnostmi v zvezi 
z blagom. Omejitve upoštevajo pogoje iz 
odstavka 1, potrebo po ustreznem 
razlikovanju med blagom in kategorijami 
udeležencev na trgu ter omejitve, ki jih 
določajo organizirani trgi, MTF in OTF.
ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
v skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1095/2010.
_____________
* UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 134
Predlog direktive
Člen 59 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni organi ne določijo omejitev ali 
nadomestnih ureditev, ki so bolj 
restriktivne od tistih, ki so sprejete v 
skladu s odstavkom 3, razen v izrednih 
primerih, kadar so objektivno utemeljene 
in sorazmerne ob upoštevanju likvidnosti 
specifičnega trga in urejenega delovanja 
trga. Omejitve veljajo za začetno obdobje, 
ki ne presega šest mesecev od datuma 
objave na spletni strani zadevnega 
pristojnega organa. Takšna omejitev se 
lahko podaljša za nadaljnja obdobja, ki ne 
presegajo šest mesecev, če so razlogi za 
omejitev še naprej aktualni. Če se 

črtano
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omejitev po izteku obdobja šest mesecev 
ne podaljša, samodejno preneha veljati.
Če pristojni organi sprejmejo ukrepe, ki 
so bolj restriktivni od ukrepov, sprejetih v 
skladu z odstavkom 3, o tem obvestijo 
organ ESMA. V obvestilu navede razloge 
za strožje ukrepe. ESMA v 24 urah izda 
mnenje, ali je ukrep potreben za 
obravnavo izrednega primera. Mnenje se 
objavi na spletni strani organa ESMA.
Kadar pristojni organ sprejme ukrepe v 
nasprotju z mnenjem organa ESMA, takoj 
na svoji spletni strani objavi obvestilo, v 
katerem v celoti pojasni svoje razloge za 
to.

Or. en

Predlog spremembe 135
Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do [XXX].

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.

______________
* UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 136
Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejemanje izvedbenih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka po
postopku iz člena 15 Uredbe (EU) št. 

Komisiji se podeli pooblastilo za 
sprejemanje izvedbenih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka v skladu 
s členom 15 Uredbe (EU) št. 1095/2010.
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1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 137
Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
izvedbenih aktov v skladu s členom 95 o 
ukrepih, s katerimi se zahteva, da se vsa 
poročila iz točke (a) odstavka (1) pošljejo 
organu ESMA na določen dan v tednu, da 
se lahko pozneje centralno objavijo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 138
Predlog direktive
Člen 60 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. ESMA pripravi osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov za določitev 
ukrepov, s katerimi se zahteva, da se vsa 
poročila iz točke (a) odstavka (1) pošljejo 
organu ESMA na določen dan v tednu, da 
se lahko pozneje centralno objavijo.
ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.
Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje 
izvedbenih tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe 
(EU) št.1095/2010.
______________
* UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 139
Predlog direktive
Člen 63 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka Komisiji do [].

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka Komisiji do ...*.

______________
* UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 140
Predlog direktive
Člen 63 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2016].

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.

______________
* UL vstaviti datum: 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 141
Predlog direktive
Člen 64 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) hudo in sistematično krši določbe te 
direktive;

(d) hudo ali sistematično krši določbe te 
direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 142
Predlog direktive
Člen 65 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. ESMA razvije smernice za oceno 
primernosti članov uprave, kot je opisano v 
odstavku 1, pri čemer upošteva različne 
vloge in funkcije, ki jih opravljajo.

2. ESMA do ...* razvije smernice za oceno 
primernosti članov uprave, kot je opisano v 
odstavku 1, pri čemer upošteva različne 
vloge in funkcije, ki jih opravljajo, ter 
potrebo po preprečevanju navzkrižja 
interesov med člani uprave in uporabniki 
APA, CTP ali ARM.

_________________

* UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 143
Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Matična država članica zahteva, da APA 
vodi in vzdržuje učinkovito 
administrativno ureditev, oblikovano za 
preprečevanje nasprotja interesov s 
strankami.

2. Matična država članica zahteva, da APA 
vodi in vzdržuje učinkovito 
administrativno ureditev, oblikovano za 
preprečevanje nasprotja interesov s 
strankami. Predvsem APA, ki deluje tudi 
kot upravljavec trga ali investicijsko 
podjetje, vse zbrane informacije 
obravnava na nediskriminatoren način ter 
vodi in vzdržuje ustrezne ureditve za 
ločevanje različnih poslovnih funkcij.

Or. en

Predlog spremembe 144
Predlog direktive
Člen 66 – odstavek 5 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka Komisiji do [].

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka Komisiji do ...*.

______________
* UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 145
Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) mesto trgovanja, kjer je bil posel 
izvršen, sicer pa kodo „OTC“;

(g) mesto trgovanja ali sistematični 
internalizator, kjer je bil posel izvršen, 
sicer pa kodo „OTC“;

Or. en

Predlog spremembe 146
Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) mesto trgovanja, kjer je bil posel 
izvršen, sicer pa kodo „OTC“;

(g) mesto trgovanja ali sistematični 
internalizator, kjer je bil posel izvršen, 
sicer pa kodo „OTC“;

Or. en

Predlog spremembe 147
Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 6 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA do […] predloži Komisiji osnutke 
regulativnih tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka v zvezi z informacijami, 
objavljenimi v skladu s členi 5 in 19 
Uredbe (EU) št. …/… [MiFIR] ter do […]
v zvezi z informacijami, objavljenimi v 
skladu s členi 9 in 20 Uredbe (EU) št. 
…/… [MiFIR].

ESMA do ...* predloži Komisiji osnutke 
regulativnih tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka v zvezi z informacijami, 
objavljenimi v skladu s členi 5 in 19 
Uredbe (EU) št. …/… [MiFIR] ter do ...**
v zvezi z informacijami, objavljenimi v 
skladu s členi 9 in 20 Uredbe (EU) št.
…/… [MiFIR].

______________
* UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.
** UL vstaviti datum: 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 148
Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi z ukrepi, ki pojasnjujejo, kaj pomeni 
razumna komercialna podlaga za dostop do 
podatkovnih tokov iz odstavkov 1 in 2.

7. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členom 94 v zvezi z ukrepi, ki 
pojasnjujejo, kaj pomeni razumna 
komercialna podlaga za dostop do 
podatkovnih tokov iz odstavkov 1 in 2.

Or. en

Predlog spremembe 149
Predlog direktive
Člen 67 – odstavek 8 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) druge načine za zagotovitev, da so 
podatki, ki jih objavijo različni CTP, 
dosledni in dopuščajo celovito razvrščanje 
in navzkrižno sklicevanje s podobnimi 

(d) druge načine za zagotovitev, da so 
podatki, ki jih objavijo različni CTP, 
dosledni in dopuščajo celovito razvrščanje 
in navzkrižno sklicevanje s podobnimi 
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podatki in drugih virov. podatki iz drugih virov ter seštevanje na 
ravni Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 150
Predlog direktive
Člen 68 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Matična država članica zahteva, da 
ARM vodi in vzdržuje učinkovite 
administrativne ureditve, oblikovane za 
preprečevanje nasprotja interesov s 
strankami.

2. Matična država članica zahteva, da 
ARM vodi in vzdržuje učinkovite 
administrativne ureditve, oblikovane za 
preprečevanje nasprotja interesov s 
strankami. Predvsem ARM, ki deluje tudi 
kot upravljavec trga ali investicijsko 
podjetje, vse zbrane informacije 
obravnava na nediskriminatoren način ter 
vodi in vzdržuje ustrezne ureditve za 
ločevanje različnih poslovnih funkcij.

Or. en

Predlog spremembe 151
Predlog direktive
Člen 69 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi iz odstavka 1 so javni 
organi brez poseganja v možnost prenosa 
nalog na druge subjekte, kadar to izrecno 
določa člen 23(4).

Pristojni organi iz odstavka 1 so javni 
organi, pri čemer to ne posega v možnost 
prenosa nalog na druge subjekte, kadar to 
izrecno določa člen 29(4).

Or. en

Predlog spremembe 152
Predlog direktive
Člen 70 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če država članica imenuje več kot en 
pristojni organ za izvrševanje določb iz te 
direktive, morajo biti vloge posameznega 
pristojnega organa jasno opredeljene, 
pristojni organi pa morajo tesno sodelovati.

Če država članica imenuje več kot en 
pristojni organ za izvrševanje določb iz te 
direktive ali Uredbe (EU) št. …/… 
[MiFIR], morajo biti vloge posameznega 
pristojnega organa jasno opredeljene, 
pristojni organi pa morajo tesno sodelovati.

Or. en

Predlog spremembe 153
Predlog direktive
Člen 70 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica mora zahtevati tako 
sodelovanje tudi med pristojnimi organi za 
namene te direktive in pristojnimi organi, v 
tej državi članici odgovornimi za nadzor 
nad kreditnimi in drugimi finančnimi 
institucijami, pokojninskimi skladi, 
KNPVP, zavarovalnimi in 
pozavarovalnimi posredniki in 
zavarovalnicami.

Vsaka država članica mora zahtevati tako 
sodelovanje tudi med pristojnimi organi za 
namene te direktive ali Uredbe (EU) št. 
…/… [MiFIR] in pristojnimi organi, ki so 
v tej državi članici odgovorni za nadzor 
nad kreditnimi in drugimi finančnimi 
institucijami, pokojninskimi skladi, 
KNPVP, zavarovalnimi in 
pozavarovalnimi posredniki in 
zavarovalnicami.

Or. en

Predlog spremembe 154
Predlog direktive
Člen 71 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dostopa do katerega koli dokumenta v 
kakršni koli obliki, ki bi bil pomemben za 
izvajanje nadzornih nalog in do prejema 
njegove kopije;

(a) dostopa do katerega koli dokumenta v 
kakršni koli obliki, vključno z evidencami 
iz člena 16(7), ki bi bil pomemben za 
izvajanje nadzornih nalog in do prejema 
njegove kopije;

Or. en
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Predlog spremembe 155
Predlog direktive
Člen 71 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zahtevanja obstoječih evidenc o 
telefonskem in podatkovnem prometu, ki 
jih hranijo investicijska podjetja, v katerih
obstaja utemeljen sum, da so lahko takšne 
evidence, ki se nanašajo na predmet 
preiskave, relevantne kot dokaz, da je 
investicijsko podjetje kršilo svoje 
obveznosti iz te direktive; vendar te 
evidence ne zadevajo vsebine sporočil, na 
katera se nanašajo;

(d) zahtevanja obstoječih evidenc o 
telefonskem in podatkovnem prometu ali 
enakovrednih evidenc iz člena 16(7), ki jih 
hranijo investicijska podjetja, če obstaja 
utemeljen sum, da so lahko takšne 
evidence, ki se nanašajo na predmet 
preiskave, relevantne kot dokaz, da je 
investicijsko podjetje kršilo svoje 
obveznosti iz te direktive; vendar te 
evidence zadevajo vsebino sporočil, na 
katera se nanašajo, le, če je razkritje 
takšnih evidenc skladno z  zaščitnimi 
ukrepi za varstvo podatkov, ki so določeni 
v zakonodaji Unije in nacionalni 
zakonodaji;

Or. en

Predlog spremembe 156
Predlog direktive
Člen 71 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če zahtevek po predložitvi evidenc o 
telefonskem ali podatkovnem prometu iz 
točke (d) odstavka 2 zahteva dovoljenje 
sodnega organa v skladu z nacionalnimi 
pravili, se zaprosi za takšno dovoljenje. 
Tako dovoljenje se lahko uporabi tudi kot 
varnostni ukrep.

3. Če zahtevek po predložitvi evidenc o 
telefonskem ali podatkovnem prometu  iz 
točke (d) odstavka 2 v obliki iz člena 16(7) 
v skladu z nacionalnimi pravili zahteva 
dovoljenje sodnega organa, se zaprosi za 
takšno dovoljenje. Za tako dovoljenje se 
lahko zaprosi tudi iz previdnostnih 
razlogov.

Or. en
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Predlog spremembe 157
Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi izvajajo vse ukrepe, ki 
so potrebni za opravljanje njihovih funkcij. 
V okviru omejitev, ki jih določa njihova 
nacionalna zakonodaja, izvajajo naslednje 
ukrepe:

1. Pristojni organi imajo na voljo vsa 
pravna sredstva v zvezi z nadzorom, ki so
potrebna za opravljanje njihovih funkcij. V 
okviru omejitev, ki jih določa njihova 
nacionalna zakonodaja, imajo vsaj 
naslednja pooblastila:

Or. en

Predlog spremembe 158
Predlog direktive
Člen 72 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) zahtevati plačilo odškodnine ali 
sprejetje drugih ukrepov za odpravo 
vsakršne finančne izgube ali druge oblike 
škode, ki jo utrpi vlagatelj zaradi kakršne 
koli prakse ali ravnanja, ki je v nasprotju 
s to direktivo ali z Uredbo (EU) št. …/… 
[MiFIR].

Or. en

Predlog spremembe 159
Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice letno posredujejo organu 
ESMA informacije v zbirni obliki o vseh 
upravnih ukrepih in sankcijah, izrečenih 
v skladu z odstavkoma 1 in 2.

3. Države članice letno posredujejo organu 
ESMA informacije v zbirni obliki o vseh 
upravnih ukrepih in sankcijah, izrečenih 
v skladu z odstavkoma 1 in 2. ESMA 
objavi navedene informacije v letnem 
poročilu.
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Or. en

Predlog spremembe 160
Predlog direktive
Člen 73 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. ESMA pripravi osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov o postopkih in 
obrazcih za predložitev informacij, kot je 
navedeno v tem členu.
ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.
Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje 
izvedbenih tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe 
(EU) št. 1095/2010.
______________
* UL vstaviti datum: 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 161
Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta člen se uporablja v naslednjih 
primerih:

1. Ta člen se uporablja vsaj v naslednjih 
primerih:

Or. en

Predlog spremembe 162
Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 1 – točka l
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) investicijsko podjetje večkrat zapored
ne zagotovi informacij ali poročil strankam 
in ne izpolnjuje obveznosti glede 
ocenjevanja primernosti ali ustreznosti v 
skladu z nacionalnimi določbami o 
izvajanju členov 24 in 25;

(l) investicijsko podjetje ne zagotavlja
informacij ali poročil strankam in ne 
izpolnjuje obveznosti glede ocenjevanja 
primernosti ali ustreznosti v skladu z 
nacionalnimi določbami o izvajanju 
členov 24 in 25;

Or. en

Predlog spremembe 163
Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 1 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) investicijsko podjetje večkrat zapored
ne ustvari najboljšega možnega rezultata za 
stranke pri izvrševanju naročil in ne 
vzpostavi ureditev v skladu z nacionalnimi 
določbami o izvajanju členov 27 in 28;

(n) investicijsko podjetje ne ustvari 
najboljšega možnega rezultata za stranke 
pri izvrševanju naročil in ne vzpostavi 
ureditev v skladu z nacionalnimi
določbami o izvajanju členov 27 in 28;

Or. en

Predlog spremembe 164
Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 1 – točka r a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ra) uprava ponudnika podatkovnih 
storitev ne opravlja svojih nalog v skladu s 
členom 65;

Or. en

Predlog spremembe 165
Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 1 – točka r b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(rb) APA, CTP ali ARM ne izpolnjuje 
organizacijskih zahtev iz členov 66, 67 ali 
68;

Or. en

Predlog spremembe 166
Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 1 – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(s) organiziran trg, upravljavec trga ali 
investicijsko podjetje večkrat zapored ne 
objavi javno informacij v skladu s členi 3, 
5, 7 ali 9 Uredbe (EU) št. …/… [MiFIR];

(s) organiziran trg, upravljavec trga ali 
investicijsko podjetje ne objavlja javno 
informacij v skladu s členi 3, 5, 7 ali 9 
Uredbe (EU) št. …/… [MiFIR];

Or. en

Predlog spremembe 167
Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 1 – točka t

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(t) investicijsko podjetje večkrat zapored
ne objavi javno informacij v skladu s členi 
13, 17, 19 ali 20 Uredbe (EU) št. …/… 
[MiFIR];

(t) investicijsko podjetje ne objavlja javno 
informacij v skladu s členi 13, 17, 19 ali 20 
Uredbe (EU) št. …/… [MiFIR];

Or. en

Predlog spremembe 168
Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 1 – točka u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(u) investicijsko podjetje večkrat zapored (u) investicijsko podjetje poslov ne 
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poslov ne sporoči pristojnim organom v 
skladu s členom 23 Uredbe (EU) št. …/… 
[MiFIR];

sporoča pristojnim organom v skladu s 
členom 23 Uredbe (EU) št. …/… [MiFIR];

Or. en

Predlog spremembe 169
Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 1 – točka z

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(z) investicijsko podjetje trži, distribuira ali 
prodaja finančne instrumente ali opravlja 
vrsto finančne dejavnosti ali uvaja prakso v 
nasprotju s prepovedmi ali omejitvami, ki 
se uvedejo na podlagi člena 32 Uredbe 
(EU) št. …/… [MiFIR].

(z) investicijsko podjetje trži, distribuira ali 
prodaja finančne instrumente ali opravlja 
vrsto finančne dejavnosti ali uvaja prakso v 
nasprotju s prepovedmi ali omejitvami, ki 
se uvedejo na podlagi člena 31 ali 32 
Uredbe (EU) št. …/… [MiFIR].

Or. en

Predlog spremembe 170
Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) v primeru fizične osebe upravne 
denarne kazni v višini do 5 000 000 EUR 
ali ustrezne vrednosti v nacionalni valuti 
države članice, v kateri euro ni uradna
valuta, na datum začetka veljavnosti te 
direktive;

(f) v primeru fizične osebe upravne 
denarne kazni v višini do 10 000 000 EUR 
ali ustrezne vrednosti v nacionalni valuti 
države članice, v kateri euro ni uradna 
valuta, na datum začetka veljavnosti te 
direktive;

Or. en

Predlog spremembe 171
Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je korist, pridobljeno s kršitvijo, 
mogoče opredeliti, države članice 
zagotovijo, da najvišja kazen ni nižja od 
dvakratnega zneska te koristi.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 172
Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice lahko pristojne organe 
pooblastijo za nalaganje dodatnih oblik 
sankcij ali za nalaganje sankcij, ki 
presegajo zneske iz točk (e), (f) in (g) v 
odstavku 2, pod pogojem da so te skladne 
s členom 76.

Or. en

Predlog spremembe 173
Predlog direktive
Člen 75 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Države članice pooblastijo pristojne 
organe za nalaganje učinkovitih, 
sorazmernih in odvračilnih sankcij za 
kršitve te direktive in Uredbe (EU) št. 
…/… [MiFIR], ki niso določene v 
odstavku 1.

Or. en
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Predlog spremembe 174
Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. ESMA izda smernice, naslovljene na 
pristojne organe, v skladu s členom 16 
Uredbe (EU) št. 1095/2010 o vrstah 
upravnih ukrepov in sankcij ter višini 
upravnih denarnih kazni.

2. ESMA do ...* izda smernice, naslovljene 
na pristojne organe, v skladu s členom 16 
Uredbe (EU) št. 1095/2010 o vrstah 
upravnih ukrepov in sankcij ter višini 
upravnih denarnih kazni.
__________________

* UL vstaviti datum: 12 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 175
Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta člen ne posega v pristojnosti 
pristojnih organov glede uporabe 
kazenskih sankcij v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Pri določanju vrste in oblike 
dodatnih upravnih sankcij se upoštevajo 
vse naložene kazenske sankcije.

Or. en

Predlog spremembe 176
Predlog direktive
Člen 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 78 črtano
Predložitev informacij v zvezi s sankcijami 
organu ESMA
1. Države članice letno posredujejo 
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organu ESMA informacije v zbirni obliki 
o vseh upravnih ukrepih ali upravnih 
sankcijah, uvedenih v skladu s členom 73. 
ESMA te informacije objavi v letnem 
poročilu.
2. Če je pristojni organ javno objavil 
upravni ukrep ali upravno sankcijo, 
hkrati o tem dejstvu obvesti organ ESMA. 
Če se objavljeni upravni ukrep ali 
upravna sankcija nanaša na investicijsko 
podjetje, ESMA doda sklic na objavljeno 
sankcijo v register investicijskih podjetij, 
vzpostavljen v skladu s členom 5(3).
3. ESMA pripravi osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov o postopkih in 
obrazcih za predložitev informacij, kot je 
navedeno v tem členu.
Komisiji se podeli pooblastilo za sprejetje 
izvedbenih tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka v skladu s členom 15 Uredbe 
(EU) št. 1095/2010.
ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do [XX].

Or. en

Predlog spremembe 177
Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da pristojne 
organe, vse osebe, ki delajo ali so delale za 
pristojne organe, ali subjekte, na katere so 
prenesene naloge v skladu s členom 69(2), 
ter revizorje in izvedence, ki jih zadolžijo 
pristojni organi, zavezuje obveznost 
poklicne molčečnosti. Ne razširjajo nobene 
zaupne informacije, ki jo lahko prejmejo 
pri opravljanju svojih dolžnosti, razen v 
obliki povzetka ali združeni obliki, tako da 
posameznih investicijskih podjetij, 
upravljavcev trga, organiziranih trgov ali 

1. Države članice zagotovijo, da pristojne 
organe, vse osebe, ki delajo ali so delale za 
pristojne organe ali subjekte, na katere so 
prenesene naloge v skladu s členom 69(2), 
ter revizorje in izvedence, ki jih zadolžijo 
pristojni organi, zavezuje obveznost 
poklicne molčečnosti. Ne razširjajo nobene 
zaupne informacije, ki jo lahko prejmejo 
pri opravljanju svojih dolžnosti, razen v 
obliki povzetka ali združeni obliki, tako da 
posameznih investicijskih podjetij, 
upravljavcev trga, organiziranih trgov ali 
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katerih koli drugih oseb ni mogoče 
prepoznati, brez poseganja v zahteve 
nacionalnega kazenskega prava ali druge 
določbe te direktive.

katerih koli drugih oseb ni mogoče 
prepoznati, brez poseganja v zahteve 
nacionalnega kazenskega prava ali druge 
določbe te direktive ali Uredbe št. …/… 
[MiFIR].

Or. en

Predlog spremembe 178
Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brez poseganja zahteve nacionalnega 
kazenskega prava lahko pristojni organi, 
telesa ali fizične ali pravne osebe, razen 
pristojnih organov, ki prejmejo zaupne 
informacije v skladu s to direktivo, te 
informacije uporabijo samo pri opravljanju 
svojih dolžnosti in za izvajanje svojih 
funkcij, v primeru pristojnih organov v 
okviru področja uporabe te direktive ali v 
primeru drugih organov, teles ali fizičnih 
ali pravnih oseb za namen, za katerega so 
jim bile take informacije posredovane in/ali 
v okviru upravnih ali sodnih postopkov, ki 
se specifično nanašajo na izvajanje teh 
funkcij. Vseeno lahko organ, ki prejme 
informacije, te informacije uporabi za 
druge namene, če pristojni organ ali drugi 
organ, telo ali oseba, ki posreduje 
informacije, privoli v to.

3. Brez poseganja v zahteve nacionalnega 
kazenskega prava lahko pristojni organi, 
telesa ali fizične ali pravne osebe, razen 
pristojnih organov, ki prejmejo zaupne 
informacije v skladu s to direktivo ali 
Uredbo št. …/… [MiFIR], te informacije 
uporabijo samo pri opravljanju svojih 
dolžnosti in za izvajanje svojih funkcij, v 
primeru pristojnih organov v okviru 
področja uporabe te direktive ali Uredbe št.
…/… [MiFIR] ali v primeru drugih 
organov, teles ali fizičnih ali pravnih oseb 
za namen, za katerega so jim bile take 
informacije posredovane in/ali v okviru 
upravnih ali sodnih postopkov, ki se 
specifično nanašajo na izvajanje teh 
funkcij. Vseeno lahko organ, ki prejme 
informacije, te informacije uporabi za 
druge namene, če pristojni organ ali drugi 
organ, telo ali oseba, ki posreduje 
informacije, privoli v to.

Or. en

Predlog spremembe 179
Predlog direktive
Člen 81 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za vse zaupne informacije, ki so 
sprejete, izmenjane ali posredovane v 
skladu s to direktivo, veljajo pogoji 
poklicne skrivnosti iz tega člena. Ne glede 
na to ta člen pristojnim organom ne 
preprečuje, da bi izmenjevali ali 
posredovali zaupne informacije v skladu s 
to direktivo in drugimi direktivami, ki se 
uporabljajo za investicijska podjetja, 
kreditne institucije, pokojninske sklade, 
KNPVP, zavarovalne in pozavarovalne 
posrednike, zavarovalnice, organizirane 
trge ali upravljavce trga ali drugače s 
privolitvijo pristojnega organa ali drugega 
organa ali telesa ali fizične ali pravne 
osebe, ki je informacije sporočila.

4. Za vse zaupne informacije, ki so 
sprejete, izmenjane ali posredovane v 
skladu s to direktivo ali Uredbo (EU) št.
…/… [MiFIR], veljajo pogoji poklicne 
skrivnosti iz tega člena. Ne glede na to ta 
člen pristojnim organom ne preprečuje, da 
bi izmenjevali ali posredovali zaupne 
informacije v skladu s to direktivo ali 
Uredbo št. …/… [MiFIR] in drugimi 
direktivami ali uredbami, ki se uporabljajo 
za investicijska podjetja, kreditne 
institucije, pokojninske sklade, KNPVP, 
zavarovalne in pozavarovalne posrednike, 
zavarovalnice, organizirane trge ali 
upravljavce trga ali drugače s privolitvijo 
pristojnega organa ali drugega organa ali 
telesa ali fizične ali pravne osebe, ki je 
informacije sporočila.

Or. en

Predlog spremembe 180
Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi različnih držav članic med 
seboj sodelujejo, kadar koli je to potrebno 
za namen opravljanja njihovih dolžnosti v 
skladu s to direktivo, pri čemer uporabljajo 
svoja pooblastila iz te direktive ali iz
nacionalne zakonodaje.

Pristojni organi različnih držav članic med 
seboj sodelujejo, kadar koli je to potrebno 
za namen opravljanja njihovih dolžnosti v 
skladu s to direktivo ali Uredbo (EU) št.
…/… [MiFIR], pri čemer uporabljajo 
svoja pooblastila iz te direktive ali Uredbe 
(EU) št. …/… [MiFIR] ali iz nacionalne 
zakonodaje.

Or. en

Predlog spremembe 181
Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 1 – pododstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi države članice poenostavile in 
pospešile sodelovanje in zlasti izmenjavo 
informacij, imenujejo en sam pristojni 
organ kot kontaktno točko za namene te 
direktive. Države članice Komisiji, organu 
ESMA in drugim državam članicam 
sporočijo imena organov, imenovanih za 
sprejemanje zahtev za izmenjavo 
informacij ali sodelovanje v skladu s tem 
odstavkom. ESMA objavi seznam teh 
organov na svojem spletnem mestu in ga 
redno posodablja.

Da bi države članice poenostavile in 
pospešile sodelovanje in zlasti izmenjavo 
informacij, imenujejo en sam pristojni 
organ kot kontaktno točko za namene te 
direktive in Uredbe (EU) št. …/…
[MiFIR]. Države članice Komisiji, organu 
ESMA in drugim državam članicam 
sporočijo imena organov, imenovanih za 
sprejemanje zahtev za izmenjavo 
informacij ali sodelovanje v skladu s tem 
odstavkom. ESMA objavi seznam teh 
organov na svojem spletnem mestu in ga 
redno posodablja.

Or. en

Predlog spremembe 182
Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če ima pristojni organ utemeljene 
razloge za sum, da na ozemlju druge 
države članice prihaja do dejanj ali je 
prihajalo do dejanj, ki so v nasprotju 
z določbami te direktive, in jih izvajajo 
subjekti, ki niso pod njegovim nadzorom, 
o tem na kar se da specifičen način uradno 
obvesti pristojni organ druge države 
članice in organ ESMA. Obveščeni 
pristojni organ ustrezno ukrepa. O izidu 
ukrepanja in, kolikor je mogoče, 
o pomembnih vmesnih dogajanjih obvesti 
pristojni organ, ki je poslal obvestilo, in 
organ ESMA. Ta odstavek ne posega 
v pristojnosti pristojnega organa, ki je 
poslal obvestilo.

4. Če ima pristojni organ utemeljene 
razloge za sum, da na ozemlju druge 
države članice prihaja do dejanj ali je 
prihajalo do dejanj, ki so v nasprotju 
z določbami te direktive ali Uredbe (EU) 
št. …/… [MiFIR] in jih izvajajo subjekti, 
ki niso pod njegovim nadzorom, o tem na
kar se da specifičen način uradno obvesti 
pristojni organ druge države članice in 
organ ESMA. Obveščeni pristojni organ 
ustrezno ukrepa. O izidu ukrepanja in, 
kolikor je mogoče, o pomembnih vmesnih 
dogajanjih obvesti pristojni organ, ki je 
poslal obvestilo, in organ ESMA. Ta 
odstavek ne posega v pristojnosti 
pristojnega organa, ki je poslal obvestilo.

Or. en
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Predlog spremembe 183
Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. ESMA pripravi osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov, da se pripravijo 
standardni obrazci, predloge in postopki za 
ureditev sodelovanja iz odstavka 2.

8. ESMA pripravi osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov, da se pripravijo 
standardni obrazci, predloge in postopki za 
ureditev sodelovanja iz odstavka 2.

Or. en

Predlog spremembe 184
Predlog direktive
Člen 83 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2016].

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.

______________
* UL vstaviti datum: 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 185
Predlog direktive
Člen 84 – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sodelovanje med pristojnimi organi pri 
dejavnostih nadzora, preverjanjih na 
kraju samem ali preiskavah

Or. en
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Predlog spremembe 186
Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2016].

ESMA predloži te osnutke regulativnih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.

______________
* UL vstaviti datum: 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 187
Predlog direktive
Člen 84 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2016].

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.

______________
* UL vstaviti datum: 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 188
Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi držav članic, imenovani 
za kontaktne točke za namene te direktive 
v skladu s členom 83(1), si takoj 
medsebojno posredujejo informacije, 
potrebne za namene opravljanja dolžnosti 
pristojnih organov, imenovanih v skladu s 

1. Pristojni organi držav članic, imenovani 
za kontaktne točke za namene te direktive 
in Uredbe (EU) št. …/… [MiFIR] v 
skladu s členom 83(1), si takoj medsebojno 
posredujejo informacije, potrebne za 
namene opravljanja dolžnosti pristojnih 
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členom 69(1), iz določb, sprejetih v skladu 
s to direktivo.

organov, imenovanih v skladu s 
členom 69(1), iz določb, sprejetih v skladu 
s to direktivo ali Uredbo (EU) št. …/… 
[MiFIR].

Or. en

Predlog spremembe 189
Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi, ki si izmenjujejo 
informacije z drugimi pristojnimi organi v 
skladu s to direktivo, lahko pri 
posredovanju informacij navedejo, da te 
informacije ne smejo biti razkrite brez 
njihovega izrecnega privoljenja, pri čemer 
se lahko take informacije izmenjajo samo 
za namene, za katere so ti organi dali 
privoljenje.

Pristojni organi, ki si izmenjujejo 
informacije z drugimi pristojnimi organi v 
skladu s to direktivo ali Uredbo (EU) št.
…/… [MiFIR], lahko pri posredovanju 
informacij navedejo, da te informacije ne 
smejo biti razkrite brez njihovega 
izrecnega privoljenja, pri čemer se lahko 
take informacije izmenjajo samo za 
namene, za katere so ti organi dali 
privoljenje.

Or. en

Predlog spremembe 190
Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2016].

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.

______________
* UL vstaviti datum: 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 191
Predlog direktive
Člen 85 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Niti ta člen niti člena 81 ali 92 
pristojnemu organu ne preprečujejo, da 
ESMA Evropskemu odboru za sistemska 
tveganja (v nadaljnjem besedilu: ESRB), 
centralnim bankam, Evropskemu sistemu 
centralnih bank in Evropski centralni banki 
kot monetarnim organom, ter, kjer je 
ustrezno, drugim javnim organom oblasti, 
odgovornim za nadzor nad plačilnimi 
sistemi in sistemi poravnave, posreduje 
zaupne informacije, namenjene opravljanju 
njihovih nalog; niti se takim organom ali 
telesom ne prepreči, da bi pristojnim 
organom posredovali takšne informacije, ki 
jih ti morda potrebujejo za opravljanje 
funkcij iz te direktive.

5. Niti ta člen niti člena 81 ali 92 
pristojnemu organu ne preprečujejo, da 
ESMA, Evropskemu odboru za sistemska 
tveganja (v nadaljnjem besedilu: ESRB), 
centralnim bankam, Evropskemu sistemu 
centralnih bank in Evropski centralni banki 
kot monetarnim organom ter, kjer je 
ustrezno, drugim javnim organom oblasti, 
odgovornim za nadzor nad plačilnimi 
sistemi in sistemi poravnave, posreduje 
zaupne informacije, namenjene opravljanju 
njihovih nalog; prav tako se takim 
organom ali telesom ne preprečuje, da bi 
pristojnim organom posredovali 
informacije, ki jih ti morda potrebujejo za 
opravljanje funkcij iz te direktive ali 
Uredbe (EU) št. …/… [MiFIR].

Or. en

Predlog spremembe 192
Predlog direktive
Člen 86 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) sodelovanje, kot določa člen 83;

Or. en

Predlog spremembe 193
Predlog direktive
Člen 87 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) bi lahko taka preiskava, preverjanje 
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na kraju samem, nadzorna dejavnost ali 
izmenjava informacij škodljivo vplivali na 
suverenost, varnost ali javni red 
naslovljene države članice;

Or. en

Predlog spremembe 194
Predlog direktive
Člen 88 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do 
[31. decembra 2016].

ESMA predloži te osnutke izvedbenih 
tehničnih standardov Komisiji do ...*.

______________
* UL vstaviti datum: 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 195
Predlog direktive
Člen 91 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi nemudoma zagotovijo 
organu ESMA vse informacije, potrebne za 
opravljanje njegovih nalog iz te direktive 
in v skladu s členom 35 Uredbe (EU) št. 
1095/2010.

2. Pristojni organi nemudoma zagotovijo 
organu ESMA vse informacije, potrebne za 
opravljanje njegovih nalog iz te direktive 
in Uredbe (EU) št. …/… [MiFIR] ter
v skladu z Uredbo (EU) št. 1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 196
Predlog direktive
Člen 91 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 91a
Varovanje podatkov

Pri obdelavi osebnih podatkov v okviru te 
direktive in Uredbe (EU) št. .../... [MiFIR], 
ki jo izvajajo države članice, uporabljajo 
pristojni organi določbe iz Direktive 
95/46/ES in nacionalna pravila za njeno 
izvajanje. Pri obdelavi osebnih podatkov v 
okviru te direktive in Uredbe (EU) št. .../... 
[MiFIR], ki jo izvaja ESMA, upošteva le-
ta določbe iz Direktive 45/2001/ES.

Or. en

Predlog spremembe 197
Predlog direktive
Člen 93 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi s členi 2(3), 4(1), 4(2), 13(1), 16(12), 
17(6), 23(3), 24(8), 25(6), 27(7), 28(3), 
30(5), 32(3), 35(8), 44(4), 51(7), 52(6), 
53(4), 59(3), 60(5), 66(6), 66(7), 67(3), 
67(7), 67(8), 68(5), 83(7) in 99(2).

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 94 v 
zvezi s členi 2(3), 4(3), 13(1), 16(12), 
17(6), 23(3), 24(8), 25(6), 27(7), 28(3), 
30(5), 32(3), 35(8), 44(4), 51(7), 52(6), 
53(4), 60(5), 66(6), 66(7), 67(3), 67(7), 
67(8), 68(5) in 83(7).

Or. en

Predlog spremembe 198
Predlog direktive
Člen 94 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 
93, začne veljati le, če Evropski parlament 
ali Svet v obdobju dveh mesecev od uradne 
obvestitve o tem aktu Evropskega 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 
2(3), 4(3), 13(1), 16(12), 17(6), 23(3), 
24(8), 25(6), 27(7), 28(3), 30(5), 32(3), 
35(8), 44(4), 51(7), 52(6), 53(4), 60(5), 
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parlamenta in Sveta zoper delegirani akt ne 
ugovarjata, ali če Evropski parlament in 
Svet pred potekom tega obdobja obvestita 
Komisijo, da zoper akt ne bosta ugovarjala. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.

66(6), 66(7), 67(3), 67(7), 67(8), 68(5) in 
83(7), začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev
od uradne obvestitve o tem aktu 
Evropskega parlamenta in Sveta zoper 
delegirani akt ne ugovarjata ali če Evropski 
parlament in Svet pred potekom tega 
obdobja obvestita Komisijo, da zoper akt 
ne bosta ugovarjala. Na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok 
podaljša za tri mesece.

Or. en

Predlog spremembe 199
Predlog direktive
Člen 95 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri sprejemanju izvedbenih aktov v 
skladu s členoma 41 in 60 Komisiji 
pomaga Evropski odbor za vrednostne 
papirje, ustanovljen s Sklepom Komisije 
2001/528/ES. Navedeni odbor je odbor v 
smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

1. Komisiji pomaga Evropski odbor za 
vrednostne papirje, ustanovljen s Sklepom 
Komisije 2001/528/ES. Navedeni odbor je 
odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Or. en

Predlog spremembe 200
Predlog direktive
Člen 95 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011 
ob upoštevanju določb člena 8 Uredbe.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Or. en
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Predlog spremembe 201
Predlog direktive
Člen 96 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pred [dve leti po začetku izvajanja 
MiFID, kot je določeno v členu 97]
Komisija po posvetovanju z organom 
ESMA Evropskemu parlamentu in Svetu 
predloži poročilo o:

1. Pred ...* Komisija po posvetovanju z 
organom ESMA Evropskemu parlamentu 
in Svetu predloži poročilo o:

______________
* UL vstaviti datum: 42 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 202
Predlog direktive
Člen 96 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) delovanju organiziranih sistemov 
trgovanja z upoštevanjem nadzornih 
izkušenj, ki so si jih pridobili pristojni 
organi, številu OTF v EU, ki so pridobili 
dovoljenje, in njihovega tržnega deleža;

(a) delovanju organiziranih sistemov 
trgovanja z upoštevanjem nadzornih 
izkušenj, ki so si jih pridobili pristojni 
organi, števila OTF v EU, ki so pridobili 
dovoljenje, in njihovega tržnega deleža, v 
katerem zlasti preveri, ali je treba 
opredelitev pojma OTF kakor koli 
prilagoditi in ali je nabor instrumentov, 
zajetih v kategoriji OTF, še vedno 
ustrezen;

Or. en

Predlog spremembe 203
Predlog direktive
Člen 96 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 96a
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Osebje in sredstva organa ESMA
ESMA do ...* oceni potrebe po osebju in 
sredstvih, ki izhajajo iz prevzema njegovih 
pristojnosti in dolžnosti v skladu s to 
direktivo in Uredbo (EU) št. …/… 
[MiFIR], in predloži poročilo Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Komisiji.
______________
* UL vstaviti datum: 18 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 204
Predlog direktive
Člen 97 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s to direktivo, najpozneje do 
[….]. Komisiji takoj sporočijo besedilo 
navedenih predpisov in korelacijsko tabelo 
med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice do ...* sprejmejo in objavijo 
zakone in druge predpise, potrebne za 
uskladitev s členi 1 do 5, 7, 9, 10, 13 do 
25, 27 do 32, 34 do 37, 39, 41 do 46, 48, 
51 do 54, 59 do 69a, 71 do 77, 79, 80, 83, 
84, 85, 87 do 90, 92 do 99 ter prilogama I 
in II [seznam vseh členov, ki so bili 
znatno spremenjeni v primerjavi z 
Direktivo 2004/39/ES]. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo navedenih predpisov in 
korelacijsko tabelo med navedenimi 
predpisi in to direktivo.

______________
* UL vstaviti datum: dve leti po začetku 
veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 205
Predlog direktive
Člen 97 – odstavek 1 – pododstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice izvajajo te ukrepe od […], 
razen določb, s katerim se prenaša člen 
67(2) in se začnejo izvajati [dve leti po 
datumu začetka uporabe za preostali del 
Direktive].

Države članice izvajajo te ukrepe od ...*, 
razen določb, s katerim se prenaša člen 
67(2) in se začnejo izvajati ...**.

______________
* UL vstaviti datum: 30 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.
** UL vstaviti datum: 42 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 206
Predlog direktive
Člen 98

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 2004/39/ES in njene poznejše 
spremembe se razveljavijo z učinkom od 
[…]. Sklicevanja na Direktivo 2004/39/ES 
ali Direktivo 93/22/EGS se štejejo za 
sklicevanja na to direktivo. Sklicevanja na 
pojme ali člene iz Direktive 2004/39/ES ali 
Direktive 93/22/EGS se štejejo za 
sklicevanja na ustrezne pojme, opredeljene 
v tej direktivi, ali člene te direktive.

Direktiva 2004/39/ES, kot je bila 
spremenjena z akti, navedenimi v delu A 
Priloge IIa, se razveljavi z učinkom od 
...*, brez poseganja v obveznosti držav 
članic glede rokov za prenos Direktive 
2004/39/ES v nacionalno pravo, 
določenih v delu B Priloge IIa te 
direktive. Sklicevanja na Direktivo 
2004/39/ES ali Direktivo 93/22/EGS se 
štejejo za sklicevanja na to direktivo ali 
Uredbo (EU) št. …/… [MiFIR] in se jih 
tolmači v skladu s korelacijskimi tabelami 
v delih A in B Priloge IIb. Sklicevanja na 
pojme ali člene iz Direktive 2004/39/ES ali 
Direktive 93/22/EGS se štejejo za 
sklicevanja na ustrezne pojme, opredeljene 
v tej direktivi, ali člene te direktive.

______________
* UL vstaviti datum: 30 mesecev po 
začetku veljavnosti te direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 207
Predlog direktive
Člen 99 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Obstoječa podjetja iz tretjih držav lahko 
še naprej opravljajo storitve in posle v 
državah članicah v skladu z nacionalnimi 
ureditvami do [štiri leta po začetku 
veljavnosti te direktive].

1. Finančne institucije iz tretjih držav 
lahko še naprej opravljajo storitve in posle 
prek svojih podružnic v državah članicah v 
skladu z nacionalnimi ureditvami eno leto 
po tem, ko Komisija skladno s členom 
41(3) sprejme odločitev v zvezi z zadevno 
tretjo državo.

Or. en

Predlog spremembe 208
Predlog direktive
Člen 99 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je pooblaščena, da v skladu s 
členom 94 sprejme delegirane akte za 
podaljšanje obdobja uporabe odstavka 1 
ob upoštevanju odločitev o 
enakovrednosti, ki jih je Komisija že 
sprejela v skladu s členom 41(3), in 
pričakovanega razvoja nadzornega in 
regulativnega okvira tretjih držav.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 209
Predlog direktive
Priloga I – oddelek C – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Opcije, terminske pogodbe, menjalni 
posli, nestandardizirane terminske pogodbe 
in druge pogodbe na izvedene finančne 

(4) Opcije, terminske pogodbe, menjalni 
posli, nestandardizirane terminske pogodbe 
in druge pogodbe na izvedene finančne 
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instrumente v zvezi z vrednostnimi papirji, 
valutami, obrestnimi merami, emisijskimi 
kuponi ali donosi ali drugi izvedeni 
finančni instrumenti, finančni indeksi ali 
finančni ukrepi, ki jih je mogoče poravnati 
fizično ali v gotovini;

instrumente v zvezi z vrednostnimi papirji, 
valutami, obrestnimi merami ali donosi ali 
drugi izvedeni finančni instrumenti, 
finančni indeksi ali finančni ukrepi, ki jih 
je mogoče poravnati fizično ali v gotovini;

Or. en

Predlog spremembe 210
Predlog direktive
Priloga I –  oddelek C – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Opcije, terminske pogodbe, menjalni 
posli, nestandardizirane terminske pogodbe 
in druge pogodbe na izvedene finančne 
instrumente v zvezi s spremenljivkami 
ozračja, prevoznimi stroški ali stopnjami 
inflacije ali drugi uradni ekonomski 
statistični podatki, ki morajo biti poravnani 
v gotovini ali se lahko poravnajo v gotovini 
po izbiri ene od strank (drugače kot zaradi 
neizpolnitve obveznosti ali drugega razloga 
za prenehanje), ter katera koli druga 
pogodba na izvedene finančne instrumente 
v zvezi s sredstvi, pravicami, obveznostmi, 
indeksi in ukrepi, ki sicer ni navedena v 
tem oddelku in ki ima značilnosti drugih 
izvedenih finančnih instrumentov, ob 
upoštevanju, ali so, med drugim, predmet 
trgovanja na organiziranem trgu, OTF ali 
MTF, se obračunavajo in poravnavajo prek 
priznanih klirinških hiš ali so predmet 
rednih pozivov k doplačilu.

(10) Opcije, terminske pogodbe, menjalni 
posli, nestandardizirane terminske pogodbe 
in druge pogodbe na izvedene finančne 
instrumente v zvezi s spremenljivkami 
ozračja, prevoznimi stroški, emisijskimi 
kuponi ali stopnjami inflacije ali drugimi 
uradnimi ekonomskimi statističnimi 
podatki, ki morajo biti poravnani v 
gotovini ali se lahko poravnajo v gotovini 
po izbiri ene od strank (drugače kot zaradi 
neizpolnitve obveznosti ali drugega razloga 
za prenehanje), ter katera koli druga 
pogodba na izvedene finančne instrumente 
v zvezi s sredstvi, pravicami, obveznostmi,
indeksi in ukrepi, ki sicer ni navedena v 
tem oddelku in ki ima značilnosti drugih 
izvedenih finančnih instrumentov, ob 
upoštevanju, ali so, med drugim, predmet 
trgovanja na organiziranem trgu, OTF ali 
MTF, se obračunavajo in poravnavajo prek 
priznanih klirinških hiš ali so predmet 
rednih pozivov k doplačilu.

Or. en

Predlog spremembe 211
Predlog direktive
Priloga I – oddelek C – točka 11 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Dodatne specifikacije v zvezi s 
točkama (7) in (10)
1. Za namen točke (7) se šteje, da ima 
pogodba, ki ni promptna pogodba v smislu 
odstavka 2 tega člena in ni zajeta v 
odstavku 4, značilnosti drugih izvedenih 
finančnih instrumentov in nima 
komercialnega namena, če izpolnjuje 
naslednje pogoje:
(a) izpolnjuje eno od naslednjih meril:
(i) z njo se trguje v sistemu trgovanja v 
tretji državi, ki opravlja podobno funkcijo 
kot organizirani trg, MTF ali OTF;
(ii) izrecno je navedeno, da se z njo trguje 
na organiziranem trgu, MTF, OTF ali v 
sistemu trgovanja tretje države, ali da se 
zanjo uporabljajo pravila organiziranega 
trga, MTF, OTF ali sistema trgovanja 
tretje države;
(iii) izrecno je navedeno, da je 
enakovredna pogodbi, s katero se trguje 
na organiziranem trgu, MTF, OTF ali v 
sistemu trgovanja tretje države;
(b) pogodbo poravna klirinška družba ali 
drug subjekt, ki opravlja enake funkcije 
kot centralna nasprotna stranka, ali pa 
obstaja ureditev za plačilo ali zagotovitev 
kritja v zvezi s pogodbo;
(c) pogodba je standardizirana, tako da so 
zlasti cena, serija, datum izročila ali drugi 
pogoji določeni v glavnem na podlagi 
redno objavljenih cen, standardnih serij 
ali standardnih datumov izročila.
2. Promptna pogodba za namene odstavka 
1 pomeni pogodbo o prodaji blaga, 
sredstva ali pravice v skladu s pogoji, pod 
katerimi je načrtovana izvedba izročitve v 
daljšem od naslednjih dveh časovnih 
obdobij:
(a) dva trgovalna dneva;
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(b) čas, ki je na trgu splošno sprejet za to 
blago, sredstvo ali pravico kot standardni 
čas izročitve.
Vendar pa pogodba ni promptna pogodba, 
če ne glede na njene izrecne določbe med 
pogodbenima strankama obstaja dogovor, 
da se izročitev osnove odloži in se ne 
izvede v časovnem obdobju, navedenem v 
prvem pododstavku.
3. Za namene točke (10) se šteje, da ima 
pogodba na izvedene finančne 
instrumente v zvezi z osnovo iz tega 
oddelka lastnosti drugih izvedenih 
finančnih instrumentov, če je izpolnjen 
eden od naslednjih pogojev:
(a) navedena pogodba se poravna v 
gotovini ali se lahko poravna v gotovini po 
izbiri ene ali več strank iz razlogov, ki ne 
vključujejo neplačila ali drugega dogodka 
za prenehanje;
(b) s pogodbo se trguje na organiziranem 
trgu, MTF ali OTF;
(c) v zvezi s pogodbo so izpolnjeni pogoji, 
določeni v odstavku 1.
4. Šteje se, da ima pogodba komercialen 
namen za namene točke (7) in da nima 
lastnosti drugih izvedenih finančnih 
instrumentov za namene točk (7) in (10), 
če se sklene z upravljavcem ali 
upraviteljem oziroma jo sklene 
upravljavec ali upravitelj energetskega 
prenosnega omrežja, mehanizma 
izravnave za energijo ali cevovodnega 
omrežja in je nujna za ohranjanje 
ravnovesja med dobavo in porabo energije 
v danem času.
5. Poleg pogodb na izvedene finančne 
instrumente vrste, navedene v točki (10), 
sodijo v točko (10), če so izpolnjena 
merila, določena tako v točki (10) kot tudi 
v odstavku 3, tudi pogodbe na izvedene 
finančne instrumente v zvezi s spodaj 
navedenim:
(a) telekomunikacijska pasovna širina;
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(b) zmogljivost za shranjevanje blaga;
(c) prenosne ali transportne zmogljivosti v 
zvezi z blagom, ne glede na to, ali so to 
kabelske, cevovodne ali druge 
zmogljivosti;
(d) nadomestilo, kredit, dovoljenje, 
pravica ali podobno sredstvo, ki je 
neposredno povezano z dobavo, 
distribucijo ali porabo energije, 
pridobljene iz obnovljivih virov;
(e) geološka, okoljska ali druga fizična 
spremenljivka;
(f) katero koli drugo sredstvo ali pravica 
zamenljivega značaja (razen pravice do 
prejemanja storitve), ki ju je možno 
prenesti;
(g) indeks ali merilo, povezano s ceno ali 
vrednostjo katerega koli sredstva, pravice, 
storitve ali obveznosti ali količino 
transakcij z le-temi.

Or. en

Predlog spremembe 212
Predlog direktive
Priloga II – del II – točka II.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko sprejmejo specifična 
merila za ocenitev strokovnosti in znanja 
občin in lokalnih javnih organov, ki 
zahtevajo, da se jih obravnava kot 
profesionalne stranke. Ta merila so lahko 
alternativa ukrepom, ki so navedeni v 
prejšnjem odstavku, ali pa jih 
dopolnjujejo.

Države članice sprejmejo specifična merila 
za ocenitev strokovnosti in znanja občin in 
lokalnih javnih organov, ki zahtevajo, da se 
jih obravnava kot profesionalne stranke. Ta 
merila so lahko alternativa ukrepom, ki so 
navedeni v prejšnjem odstavku, ali pa jih 
dopolnjujejo.

Or. en



PE485.882v01-00 110/129 PR\895700SL.doc

SL

Predlog spremembe 213
Predlog direktive
Priloga II a – Del A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga IIa
Del A

Razveljavljena direktiva s seznamom 
njenih zaporednih sprememb (iz člena 98)
Direktiva 2004/39/ES Evropskega 
Parlamenta in Sveta (UL L 145, 
30.4.2004, str. 1)
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
2006/31/ES z dne 5. aprila 2006 o trgih 
finančnih instrumentov, glede določenih 
rokov (UL L 114, 27.4.2006, str. 60)
Direktiva 2007/44/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 
2007 glede postopkovnih pravil in 
ocenjevalnih meril za skrbno oceno pri 
pridobitvah in zvišanju deležev v finančne 
sektorju (UL L 247, 21.9.2007, str. 1)
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
2008/10/ES z dne 11. marca 2008 o trgih 
finančnih instrumentov, glede izvrševanja 
pooblastil, podeljenih Komisiji (UL L 76, 
19.3.2008, str. 33)
Direktiva 2010/78/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 
2010 glede pristojnosti Evropskega 
nadzornega organa (Evropski bančni 
organ), Evropskega nadzornega organa 
(Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine) ter Evropskega 
nadzornega organa (Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge) (UL L 331, 
15.12.2010, str. 120)

Or. en
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Predlog spremembe 214
Predlog direktive
Priloga II a – Del B (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Del B

Roki za prenos v nacionalno pravo (iz člena 98)

Direktiva 2004/39/ES
Obdobje prenosa 31. januar 2007
Obdobje izvajanja 1. november 2007

Or. en

Predlog spremembe 215
Predlog direktive
Priloga II b – naslov (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Korelacijske tabele

Or. en

Predlog spremembe 216
Predlog direktive
Priloga II b – Del A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta

Del A

Ta direktiva Direktiva 2004/39/ES
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Člen 1(1) Člen 1(1)
Člen 1(2)
Člen 1(3) Člen 1(2)
Člen 2 Člen 2
Člen 3(1)(2) Člen 3(1)(2)
Člen 3(3)(4)
Člen 4(1)
Člen 4(2) Člen 4(1)
Člen 4(3) Člen 4(2)
Člen 5 Člen 5
Člen 6 Člen 6
Člen 7(1)(2)(3)(4) Člen 7(1)(2)(3)(4)
Člen 7(5) Člen 7(4)
Člen 8 Člen 8
Člen 9(1)(2)(3)(4) Člen 9(1)
Člen 9(5) Člen 9(2)
Člen 9(6)
Člen 9(7) Člen 9(3)
Člen 9(8) Člen 9(4)
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Člen 10(3)
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Člen 16(7)
Člen 16(8) Člen 13(7)
Člen 16(9) Člen 13(8)
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Člen 16(10)
Člen 16(11) Člen 13(9)
Člen 16(12) Člen 13(10)
Člen 17
Člen 18(1)(2) Člen 14(1)(2)
Člen 18(3) Člen 14(4)
Člen 18(4) Člen 14(5)
Člen 18(5) Člen 14(6)
Člen 18(6) Člen 14(7)
Člen 18(7)(8)
Člen 19
Člen 20
Člen 21 Člen 16
Člen 22 Člen 17
Člen 23 Člen 18
Člen 24(1)(2)(3) Člen 19(1)(2)(3)
Člen 24(4) Člen 19(9)
Člen 24(5)
Člen 24(6)
Člen 24(7)
Člen 24(8)
Člen 25(1) Člen 19(4)
Člen 25(2) Člen 19(5)
Člen 25(3) Člen 19(6)
Člen 25(4) Člen 19(7)
Člen 25(5) Člen 19(8)
Člen 25(6) Člen 19(10)
Člen 25(7)
Člen 26 Člen 20
Člen 27(1) Člen 21(1)
Člen 27(2)
Člen 27(3) Člen 21(2)
Člen 27(4) Člen 21(3)
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Člen 27(5) Člen 21(4)
Člen 27(6) Člen 21(5)
Člen 27(7) Člen 21(6)
Člen 27(8)
Člen 28 Člen 22
Člen 29 Člen 23
Člen 30 Člen 24
Člen 31 Člen 26
Člen 32
Člen 33
Člen 34
Člen 35
Člen 36(1)(2)(3)(4) Člen 31(1)(2)(3)(4)
Člen 36(5)
Člen 36(6) Člen 31(5)
Člen 36(7) Člen 31(6)
Člen 36(8)(9) Člen 31(7)
Člen 37(1)(2)(3)(4)(5)(6) Člen 32(1)(2)(3)(4)(5)(6)
Člen 37(7)
Člen 37(8) Člen 32(7)
Člen 37(9) Člen 32(8)
Člen 37(10) Člen 32(9)
Člen 37(11) Člen 32(10)
Člen 38 Člen 33
Člen 39 Člen 34
Člen 40 Člen 35
Člen 41
Člen 42
Člen 43
Člen 44
Člen 45
Člen 46
Člen 47 Člen 36
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Člen 48 Člen 37
Člen 49 Člen 38
Člen 50 Člen 39
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Člen 52 Člen 40
Člen 53(1)(2) Člen 41(1)(2)
Člen 53(3)(4)
Člen 54
Člen 55 Člen 42
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Člen 59
Člen 60
Člen 61
Člen 62
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Člen 70 Člen 49
Člen 71(1)(2) Člen 50(1)(2)
Člen 71(3)(4)
Člen 72
Člen 73(1) Člen 51(1)
Člen 73(2)
Člen 73(3) Člen 51(4)
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Člen 73(5) Člen 51(6)
Člen 74
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Člen 75
Člen 76
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Člen 81 Člen 54
Člen 82 Člen 55
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Člen 96 Člen 65
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Priloga I Priloga I
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Predlog spremembe 217
Predlog direktive
Priloga II b – Del B (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe Parlamenta
Del B

Uredba (EU) št. .../... [MiFIR] Direktiva 2004/39/ES
Člen 1
Člen 2 Člen 4
Člen 3(1) Člen 29(1), člen 44(1)
Člen 3(2) Člen 44(1)
Člen 4(1) Člen 29(2), člen 44(2)
Člen 4(2)
Člen 4(3) Člen 29(3), člen 44(3)
Člen 4(4)
Člen 5(1) Člen 30(1), člen 45(1)
Člen 5(2) Člen 45(1)
Člen 6(1) Člen 30(2), člen 45(2)
Člen 6(2) Člen 30(3), člen 45(3)
Člen 7
Člen 8
Člen 9
Člen 10
Člen 11
Člen 12 Člen 28, člen 30, 
Člen 45
Člen 13 Člen 27(1)(2)
Člen 14(1)(2)(3)(4) Člen 27(3)
Člen 14(5) Člen 27(7)
Člen 14(6)
Člen 15 Člen 27(4)
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Člen 16(2) Člen 27(6)
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Člen 19 Člen 28
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Člen 22(1) Člen 25(2)
Člen 22(2)
Člen 23(1)(2) Člen 25(3)
Člen 23(3) Člen 25(4)
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Člen 23(5)
Člen 23(6) Člen 25(5)
Člen 23(7) Člen 25(6)
Člen 23(8) Člen 25(7)
Člen 23(9)
Člen 24
Člen 25
Člen 26
Člen 27
Člen 28
Člen 29
Člen 30
Člen 31
Člen 32
Člen 33
Člen 34
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Člen 38
Člen 39
Člen 40
Člen 41
Člen 42 Člen 64
Člen 43 Člen 65
Člen 44
Člen 45 Člen 71
Člen 46 Člen 72
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Pregled direktive o trgih finančnih instrumentov (MiFID) je treba obravnavati v kontekstu 
odziva EU na finančno krizo. Direktiva MiFID I (2004/39/ES) se je pričela izvajati 1. 
novembra 2007 in je nadomestila direktivo o investicijskih storitvah (ISD). Dopolnjena je bila 
z izvedbeno uredbo ((ES) št. 1287/2006) in izvedbeno direktivo (2006/73/ES). 

Obstajata dva glavna razloga, zaradi katerih pregled poteka le pet let po pričetku izvajanja 
direktive MiFID I: zaradi tehničnega napredka, novih udeležencev na trgu in razvoja bolj 
zapletenih strategij trgovanja so se razmere na trgu spremenile. Poleg tega je treba direktivo 
MiFID pregledati v okviru odzivanja na finančno krizo, da bi zmanjšali sistemsko tveganje in 
zagotovili stabilnost finančnih trgov ter ustrezno zaščito vlagateljev. Prav zato je Evropska 
komisija 20. oktobra 2011 predlagala novo uredbo in direktivo, ki bosta skupaj nadomestili 
Direktivo 2004/39/ES.

Evropski parlament je pričel postopek posvetovanja, ki je vsem zainteresiranim stranem dal 
možnost, da podajo svoje pripombe. Zaradi zagotavljanja popolne preglednosti je Odbor 
Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve (ECON) na svoji spletni strani 
objavil 193 prejetih odzivov. Poročevalec je poleg tega predstavil tri delovne dokumente, v 
katerih je podal pregled direktive MiFID I in opredelil nekatere bistvene vidike predlogov 
Komisije.

Ker predstavlja pregled direktive MiFID pomemben korak k preglednim in učinkovitim 
finančnim trgom v Evropski uniji, poročevalec na splošno pozdravlja predloga Komisije, saj 
je Parlament prav to izpostavil kot eno bistvenih vprašanj v svoji resoluciji z dne 14. 
decembra 2010 o regulaciji trgovanja s finančnimi instrumenti – „dark pools“ itd. 
(2010/2075(INI). Parlament je v svoji resoluciji med drugim pozval k nadaljnjemu 
preučevanju visokofrekvenčnega trgovanja in ustreznosti obstoječih zahtev po preglednosti, ki 
veljajo za mesta trgovanja. Poročevalec sicer pozdravlja splošni cilj Komisije glede zagotovil, 
da bo vsakršno organizirano trgovanje potekalo na organiziranih mestih trgovanja, vendar 
obžaluje, da Komisija ni upoštevala enega izmed glavnih vprašanj iz resolucije Parlamenta, ki 
ni zasledovalo uvedbe nove kategorije mest trgovanja, ampak prilagajanje zahtev za mesta 
izvrševanja, ki jih je uvedla direktiva MiFID I: in sicer organizirane trge, večstranske sisteme 
trgovanja (MTF) in sistematične internalizatorje.

Mnenje poročevalca

Poročevalec podpira predlog Komisije za razširitev področja uporabe pravil iz direktive
MiFID in omejitev izjem, saj je naklonjen odpravi vseh vrzeli v zakonodajnem okviru, da ne 
bi nekateri deli trga ostali neregulirani. Da bi zagotovili, da se izjeme ne bi zlorabljale, 
predlaga poročevalec uvedbo obveznosti poročanja, v okviru katerih bi osebe pojasnile, zakaj 
njihova dejavnost predstavlja pomožno dejavnost k njihovi glavi dejavnosti. Organ ESMA bi 
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moral pripraviti osnutke regulativnih tehničnih standardov, v katerih bi natančneje opredelil 
merila za pomožne dejavnosti.

Komisija si prizadeva za okrepitev zakonodajnega okvira za zaščito vlagateljev, da bi 
zagotovila boljšo obveščenost strank o opravljenih storitvah in izvrševanju njihovih naročil. 
Poročevalec ta cilj podpira. Kljub temu pa ni naklonjen predlagani novi obveznosti v zvezi z 
opredeljevanjem, ali je investicijsko svetovanje samostojno in ali temelji na širši ali na bolj 
omejeni analizi trga, saj bi omejevanje uporabe izraza „samostojno“ lahko pomenilo, da imajo 
druge oblike svetovanja negativen prizvok. Zato je poročevalec izbral bolj nevtralno besedilo 
in predlagal, da morajo biti stranke pred opravljanjem investicijskega svetovanja obveščene, 
če so bila prejeta plačila tretjih strank in če svetovanje vključuje omejeno število 
instrumentov. Stranke je treba obvestiti tudi o pogostosti rednega ocenjevanja primernosti 
finančnih instrumentov. Upravljavcem portfeljev ne bi smeli prepovedati sprejemanja 
spodbud, vendar bi moralo biti takšno sprejemanje spodbud popolnoma pregledno, 
informacije o tem pa bi morale biti posredovane stranki pred sklenitvijo sporazuma. 
Poročevalec poleg tega predlaga uvedbo nove obveznosti, ki določa, da morajo investicijska 
podjetja, ko oblikujejo nov produkt, določiti ciljno skupino znotraj kategorije 
neprofesionalnih ali profesionalnih strank ter zagotoviti, da je produkt oblikovan tako, da 
izpolnjuje potrebe teh strank, in da se trži strankam znotraj ciljne skupine. Poročevalec tudi 
meni, da morajo informacije, ki jih je treba pridobiti o strankah, vsebovati tudi informacije o 
stopnji dovoljenega tveganja stranke.

Na področju vodenja evidenc Komisija predlaga, da bi te morale vsebovati tudi evidence o 
telefonskih pogovorih ali elektronskih komunikacijah. Ker pa bi bilo zahtevanje dostopa 
do tovrstnih evidenc lahko v nasprotju z nacionalno zakonodajo o varstvu podatkov in 
zasebnosti, poročevalec predlaga, da bi države članice kot ustrezno dokumentacijo lahko 
priznale tudi drugačne oblike evidentiranja, kot so zapisniki.

Direktiva MiFID I je razlikovala med tremi kategorijami organiziranih mest izvrševanja, in 
sicer organiziranimi trgi, večstranskimi sistemi trgovanja (MTF) in sistematičnimi 
internalizatorji, kot je bilo omenjeno že prej, Komisija pa sedaj uvaja še četrto kategorijo, tj. 
sisteme organiziranega trgovanja (OTF). Za vsa mesta trgovanja veljajo povsem enake 
zahteve glede preglednosti pred in po trgovanju ter skoraj enake zahteve glede organizacijskih 
vidikov in tržnega nadzora. Glavna razlika med organiziranimi trgi in večstranskimi sistemi 
trgovanja (MTF) na eni strani ter sistemi organiziranega trgovanja (OTF) na drugi strani je v 
tem, da se lahko OTF v določenem obsegu samostojno odloča, kako bo posel izvršen. 
Poročevalec se sprašuje, ali je uvedba nove kategorije pravi način za vključevanje 
organiziranih mest, ki niso vključena v že obstoječe kategorije. Da ne bi prišlo do ustvarjanja 
novih vrzeli, poročevalec predlaga, da se kategorija OTF omeji na nelastniške vrednostne 
papirje in posledično prilagodi klavzula o pregledu, s čimer bi zagotovili, da bosta potreba po 
tej novi kategoriji in njen učinek pregledana.

Predloga za MiFID II vsebujeta posebne obveznosti za vse, ki izvajajo algoritemsko 
trgovanje, pri čemer je ta pojem opredeljen precej široko. Poročevalec priporoča bolj 
diferenciran pristop in predlaga opredelitve pojmov visokofrekvenčno trgovanje in strategija 
visokofrekvenčnega trgovanja, da bi opredelili posebno podvrsto algoritemskega trgovanja, 
poleg tega pa tudi prepoved neposrednega elektronskega dostopa. Poročevalec tudi pozdravlja 
predloge Komisije glede organiziranih trgov, večstranskih sistemov trgovanja (MTF) in 



PE485.882v01-00 122/129 PR\895700SL.doc

SL

sistemov organiziranega trgovanja (OTF), s katerimi želi zagotoviti, da bodo ti odporni na 
izredne razmere na trgu in da bodo imeli vzpostavljene ustrezne sisteme prekinitve 
trgovanja ter ureditve neprekinjenega poslovanja. Poročevalec ta pristop pozdravlja, vendar 
je za njegovo okrepitev pripravil tri predloge: prvič, za upočasnitev trgovanja in tokov naročil 
predlaga, da morajo biti vsa naročila veljavna najmanj 500 milisekund; drugič, na vseh mestih 
trgovanja morajo veljati parametri za ustavitev trgovanja, o katerih je treba poročati 
pristojnim organom in organu ESMA, ki te parametre objavi na svoji spletni strani; in tretjič, 
od mest trgovanja je treba zahtevati, naj zagotovijo, da bo struktura njihovih pristojbin 
vsebovala višje pristojbine za posredovanje naročila, ki je nato preklicano, kot pa za izvršena 
naročila, in višje pristojbine za udeležence na trgu, ki posredujejo visok delež preklicanih 
naročil.

Komisija predlaga, da bi bilo treba okrepiti določbe na področju korporativnega 
upravljanja v zvezi s profilom, vlogo in odgovornostmi tako izvršnih kot tudi neizvršnih 
direktorjev ter uravnoteženo sestavo uprave. Poročevalec si prizadeva za okrepitev pravil 
glede uprave mest trgovanja in predlaga, da ena oseba ne bi smela imeti možnosti opravljanja 
več kot ene izvršne ali dveh neizvršnih direktorskih funkcij, čeprav je bila možnost sočasnega 
opravljanja funkcije izvršnega in neizvršnega direktorja znotraj iste skupine ohranjena. 
Vzpostaviti bi morali tudi učinkovite sisteme za prepoznavanje in obvladovanje nasprotja 
interesov.

Na področju zagonskih trgov malih in srednjih podjetij (MSP) Komisija ustvarja novo 
kategorijo trgov, ki se običajno upravljajo kot večstranski sistemi trgovanja (MTF). 
Poročevalec ta cilj sicer podpira, vendar ni prepričan o praktičnih koristih označevanja 
nekaterih trgov kot zagonskih trgov MSP in predlaga, da bi moral ta koncept temeljiti vsaj na 
enotni opredelitvi MSP v EU.

V skladu s predlogom Komisije morajo vsa mesta trgovanja, na katerih se trguje s pogodbami 
na izvedene finančne instrumente na blago, sprejeti omejitve pozicij ali druge ureditve, da se 
zagotovijo primerno delovanje trga in standardizirane informacije. Poročevalec ta pristop na 
splošno pozdravlja, saj podpira cilj glede prepovedi pretiranih špekulacij s cenami hrane. 
Kljub temu pa je treba te določbe nekoliko prilagoditi in okrepiti. Po mnenju poročevalca bi 
morala uporaba drugih oblik nadzora nad pozicijami predstavljati dodatno obveznost, ne pa 
nadomestne možnosti za uporabo omejitev pozicij. Vendar bi morali pri oblikovanju tovrstnih 
omejitev razlikovati med pozicijami, povezanimi s poslovno dejavnostjo v zvezi z blagom, in 
ostalimi pozicijami. Organ ESMA bi moral v osnutkih regulativnih standardov natančneje 
opredeliti omejitve glede števila pogodb.

Na področju konsolidacije podatkov bi morala vsa podjetja svoja poročila o trgovanju 
objavljati preko sistema odobrenih objav (APA), da bi omogočila učinkovito primerjavo cen 
in poslov na vseh mestih trgovanja. Poročevalec podpira predlog Komisije, vendar poudarja, 
da bi morali vse informacije obravnavati na nediskriminatorni podlagi.

Ureditev za tretje države, ki jo predlaga Komisija, temelji na oceni enakovrednosti pravnega 
reda tretjih držav, tako da bi podjetja iz tretjih držav, za katera je Komisija sprejela odločitev 
o enakovrednosti, lahko zaprosila za dovoljenje za opravljanje storitev v Uniji. Da bi 
vzpostavili celovito ureditev za tretje države, je poročevalec izraz „investicijsko podjetje iz 
tretje države“ nadomestil z izrazom „finančna institucija iz tretje države“.
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Predlog Komisije vsebuje tudi širok nabor pooblastil za nacionalne organe in organ 
ESMA. Na primer, nadzorni organi bi lahko posredovali na vsaki stopnji trajanja pogodbe na 
izvedene finančne instrumente ali sprejeli ukrep za predhodno in nediskriminatorno omejitev 
pozicij. Države članice bi morale zagotoviti vsaj najnižjo opredeljeno raven upravnih sankcij.  
Poročevalec predlaga okrepitev teh ukrepov, s čimer bi zagotovili, da udeleženci na trgu 
spoštujejo pravila direktive MiFID.

Poročevalec predlaga tudi zmanjšanje števila delegiranih in izvedbenih aktov, saj meni, da 
morata Parlament in Svet najpomembnejše politične odločitve sprejemati z rednim 
zakonodajnim postopkom, ter določitev obdobij, v katerih mora organ ESMA pripraviti 
zahtevane regulativne standarde.
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PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

Ref.: D(2012)12430

ga. Sharon Bowles
Predsednica Odbora za ekonomske in monetarne zadeve
ASP 10G201
Bruselj

Zadeva: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov 
in razveljavitvi Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
(prenovitev)
(COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))

Spoštovana predsednica,

Odbor za pravne zadeve, ki mu imam čast predsedovati, je preučil navedeni predlog v skladu 
s členom 87 o prenovitvi, ki je bil vključen v poslovnik Evropskega parlamenta.

Tretji odstavek tega člena se glasi: 

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, 
razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 156 in 157, v pristojnem odboru dopustni predlogi 
sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar, če namerava pristojni odbor predložiti tudi predloge sprememb za kodificirane dele 
predloga v skladu s točko 8 Medinstitucionalnega sporazuma, o tem nemudoma obvesti Svet 
in Komisijo, slednja pa še pred glasovanjem v skladu s členom 54 odbor obvesti o svojem 
stališču glede predlogov sprememb in o tem, ali namerava umakniti predlog za prenovitev.“

Odbor za pravne zadeve na podlagi mnenja pravne službe, katere predstavniki so se udeležili 
sestankov posvetovalne delovne skupine za preučitev prenovljenega predloga, in v skladu s 
priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vključuje bistvenih sprememb, razen 
tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo 
nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve po razpravi na svoji seji 1. marca 2012 z 22 glasovi za in nobenim 
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vzdržanim 1  priporoča vašemu odboru kot pristojnemu odboru, naj nadaljuje preučevanje 
omenjenega predloga v skladu s členom 87.

S spoštovanjem,

Klaus-Heiner LEHNE

Priloga: Mnenje posvetovalne delovne skupine

                                               
1 Pri končnem glasovanju so bili prisotni: Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Evelyn Regner 
(podredsednica), Raffaele Baldassarre (podpredsednik), Françoise Castex (podpredsednik), 
Sebastian Valentin Bodu (podpredsednik), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu
Buşoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří 
Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt,
Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB 
EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

POSVETOVALNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 10. januarja 2012

MNENJE

ZA EVROPSKI PARLAMENT
SVET
KOMISIJO

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov in 
razveljavitvi Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta
COM(2011)0656 z dne 20. 10. 2011 – 2011/0298(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 
ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti s točko 9, se je posvetovalna delovna skupina, ki jo 
sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 10. in 
28. novembra 2011, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila 
Komisija.

Na teh sestankih 1  je posvetovalna skupina po preučitvi predloga direktive Evropskega 
parlament in Sveta za prenovitev Direktive 2004/39/ES Evropskega parlament in Sveta z dne 
21. aprila 2004 o trgih in finančnih instrumentih, ki spreminja Direktivi Sveta 85/611/EGC 
in 93/6/EGS ter Direktivo 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki nadomešča 
Direktivo 93/22/EGS, soglasno ugotovila naslednje:

1) Da bi bil obrazložitveni memorandum v celoti pripravljen v skladu z zadevnimi zahtevami 
iz medinstitucionalnega sporazuma, bi morale biti v tem dokumentu navedene določbe 
predhodnega akta, ki ostanejo v predlogu nespremenjene, kot je določeno v točki 6(a)(iii) tega 
sporazuma.
2) Naslednje spremembe, predlagane v prenovljenem besedilu, bi morale biti označene s sivo 
osenčeno pisavo, ki se navadno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb:
– v uvodni izjavi 37, celotno črtano besedilo obstoječe uvodne izjave 27 Direktive 
2004/39/ES;
– v uvodni izjavi 61, dodane končne besede „OTF ali sistematičnega internalizatorja“;
– v uvodni izjavi 102, nadomestitev besede „spodbuja“ z „zagotovi, da“;

                                               
1 Posvetovalna skupina je imela na voljo angleško, francosko in nemško jezikovno različico 
predloga, svoje delo pa je opravila na podlagi angleške različice, ki je izvirna različica 
obravnavanega besedila.
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– v členu 1(1), dodano končno besedilo „izvajalce storitev sporočanja podatkov in podjetja iz 
tretjih držav, ki opravljajo investicijske storitve ali posle v Uniji“;
– v členu 1(3), prva alineja, dodana omemba novega člena 17;
– v členu 1(3), četrta alineja, besedilo „do 80“;
– v členu 1(3), peta alineja, črtanje navedbe „člen 71(1)“;
– v členu 2(1)(iii) črtanje besedila „izven reguliranega trga ali MTF, pri čemer zagotavljajo 
sistem, dostopen tretjim strankam, da bi lahko z njimi poslovale“;
– v členu 5(2) črtanje končnega besedila „in 15“;
– v členu 9(7) črtanje besed „predlagane spremembe vodstva družbe“;
– v členu 16(1) dodano končno besedilo „in v členu 17“;
– v členu 16(11) dodano končno besedilo „in 7“;
– v členu 18(1) črtanje besed „ki niso diskrecijska“;
– v členu 18(6) nadomestitev navedbe „členom 50(1)“ z novo navedbo „členom 72(1)“; 
– v členu 24(1) nadomestitev besedila „odstavkov 2 do 8“ z „tega člena in člena 25“;
– v členu 24(3), drugi pododstavek, besedi „bi moralo“;
– v členu 29(1) črtanje besedila „se lahko odločijo“;
– v členu 30(2), prvi pododstavek, črtanje besedila „in (1)“;
– v členu 36(2), drugi pododstavek, črtanje besede „lahko“;
– v členu 55(3)(b) dodani končni besedi „in izkušenj“;
– v členu 92(1), četrti pododstavek, dodana zadnja točka (f);
– v Prilogi I, Oddelek C, točka 10, črtanje besedila „dovoljenji za izdajanje“.
3) V členu 4(2)(18), ki ustreza členu 4(1)(22) Direktive 2004/39/ES, bi bilo treba navedbo 
„členom 48“, ki se uporablja v veljavnem besedilu, nadomestiti z navedbo „členom 69“, 
4) V členu 36(9), prvi pododstavek, bi morale biti pred besedo „ESMA“ uporabljene besede 
„Za zagotovitev dosledne usklajenosti tega člena“, kar je začetno besedilo člena 31(7), tretji 
odstavek Direktive 2004/39/ES, ter bi moralo biti prečrtano z dvojno črto.
5) V členu 69(2), prvi pododstavek, ki ustreza členu 48(2), prvi pododstavek Direktive 
2004/39/ES, bi bilo treba navedbo „člen 23(4)“, ki se uporablja v veljavnem besedilu, 
nadomestiti z navedbo „člen 29(4)“; 
6) Da bi se zagotovilo skladnost z vsemi zahtevami, določenimi v točki 7 
Medinstitucionalnega sporazuma, bi moral prenovitveni akt zajemati tudi naslednje prvine, ki 
niso vsebovane v predlogu prenovitve, ki ga je predložila Komisija:
– korelacijsko preglednico, ki se naj jo priloži v skladu s točko 7(b);
– besedilo v členu o razveljavitvi, v skladu s členom 7(c)(i), ki določa, da razveljavitev ne 
vpliva na obveznosti držav članic, ki izhajajo iz obdobja prenosa razveljavljene direktive, ter 
preglednico tega obdobja, ki se jo priloži v skladu s členom 7(c)(ii).

Posvetovalna delovna skupina je po proučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog ne 
vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so kot takšne opredeljene v samem predlogu ali 
v tem mnenju. V zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi 
vsebinskimi spremembami je sklenila tudi, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega 
besedila brez vsebinskih sprememb.
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C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
pravni svetovalec pravni svetovalec generalni direktor


