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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

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

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

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

Spremembe osnutka akta

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

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

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov in 
spremembi Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih 
instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0652),

– ob upoštevanju členov 294(2) in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s 
katero je Komisija predstavila predlog Parlamentu (C7-0359/2011),

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

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 22. februarja 
20121,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

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

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

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

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

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Predlog Komisije Predlog spremembe

(7) Za večjo preglednost evropskih trgov in 
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev 
med različnimi mesti, ki ponujajo storitve 
trgovanja, je treba uvesti novo kategorijo 
organiziranega trgovalnega sistema 
(OTF). Ta nova kategorija je široko 
opredeljena, tako da lahko zdaj in v 
prihodnje vključuje vse vrste 
organiziranega izvrševanja in urejanja 
poslov, ki ne ustrezajo funkcijam ali 
regulativnim specifikacijam obstoječih 
mest. Zato je treba uporabljati ustrezne 
organizacijske zahteve in pravila o 
preglednosti, ki podpirajo učinkovito 
oblikovanje cen. Nova kategorija vključuje 
zasebne sisteme trgovanja, ki jih je mogoče 
opisati kot notranje elektronske sisteme 
usklajevanja, ki jih upravlja investicijsko 
podjetje in ki izvršujejo naročila strank 
glede na druga naročila strank. Nova 
kategorija zajema tudi sisteme, ki so 
upravičeni do trgovanja z izvedenimi 
finančnimi instrumenti, ki so primerni za 
kliring in so dovolj likvidni. Ne vključuje 
sistemov brez pravega izvrševanja poslov
ali urejanja udeležbe v sistemu, kot so 
oglasne deske za oglaševanje nakupnih in 
prodajnih interesov, drugi sistemi za 
združevanje morebitnih nakupnih in 
prodajnih interesov ali elektronske storitve 
za potrditev po trgovanju.

(7) Za večjo preglednost evropskih trgov in 
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev 
med različnimi mesti, ki ponujajo storitve 
trgovanja, je treba uvesti novo kategorijo 
sistema organiziranega trgovanja (OTF) 
za obveznice, strukturirane finančne 
produkte, emisijske kupone in izvedene 
finančne instrumente. Ta nova kategorija 
je široko opredeljena, tako da lahko zdaj in 
v prihodnje vključuje vse vrste 
organiziranega izvrševanja in urejanja 
poslov, ki ne ustrezajo funkcijam ali 
regulativnim specifikacijam obstoječih 
mest. Zato je treba uporabljati ustrezne 
organizacijske zahteve in pravila o 
preglednosti, ki podpirajo učinkovito 
oblikovanje cen. Nova kategorija vključuje 
zasebne sisteme trgovanja, ki jih je mogoče 
opisati kot notranje elektronske sisteme 
usklajevanja, ki jih upravlja investicijsko 
podjetje in ki izvršujejo naročila strank 
glede na druga naročila strank. Nova 
kategorija zajema tudi sisteme, ki so 
upravičeni do trgovanja z izvedenimi 
finančnimi instrumenti, ki so primerni za 
kliring in so dovolj likvidni. Ne vključuje 
sistemov brez pravega izvrševanja ali 
sklepanja poslov, kot so oglasne deske za 
oglaševanje nakupnih in prodajnih 
interesov, drugi sistemi za združevanje 
morebitnih nakupnih in prodajnih interesov 
ali elektronske storitve za potrditev po 
trgovanju.

Or. en
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Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Predlog Komisije Predlog spremembe

(12) Zaradi finančne krize so se pokazale 
posebne pomanjkljivosti načina, na 
katerega so udeležencem trga na voljo 
informacije o priložnostih za trgovanje s 
finančnimi instrumenti, ki niso delnice, ter 
njihovih cenah, in sicer kar zadeva časovno 
razporeditev, razdrobljenost, enak dostop 
in zanesljivost. Zato je treba uvesti zahteve 
po preglednosti pred trgovanjem in po 
njem, pri čemer se upoštevajo različne 
značilnosti in tržne strukture posebnih vrst 
instrumentov, ki niso delnice. Za 
zagotovitev učinkovitega okvira 
preglednosti za vse ustrezne instrumente se 
morajo te zahteve uporabljati za obveznice 
in strukturirane finančne produkte s 
prospektom ali finančne produkte, ki so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
ali s katerimi se trguje v večstranskem 
sistemu trgovanja (MTF) ali organiziranem
trgovalnem sistemu (OTF), za izvedene 
finančne instrumente, s katerimi se trguje 
ali so uvrščeni v trgovanje na organiziranih 
trgih, v MTF in OTF ali ki se štejejo kot 
primerni za centralni kliring, v primeru 
preglednosti po trgovanju pa tudi za 
izvedene finančne instrumente, ki so 
sporočeni repozitoriju sklenjenih poslov. 
Zato bodo iz področja uporabe obveznosti 
glede preglednosti izključeni le tisti 
finančni instrumenti, s katerimi se trguje 
na prostem trgu in se štejejo za še zlasti 
nelikvidne ali imajo prilagojeno obliko.

(12) Zaradi finančne krize so se pokazale 
posebne pomanjkljivosti načina, na 
katerega so udeležencem trga na voljo 
informacije o priložnostih za trgovanje s 
finančnimi instrumenti, ki niso delnice, ter 
njihovih cenah, in sicer kar zadeva časovno 
razporeditev, razdrobljenost, enak dostop 
in zanesljivost. Zato je treba uvesti zahteve 
po preglednosti pred trgovanjem in po 
njem, pri čemer se upoštevajo različne 
značilnosti in tržne strukture posebnih vrst 
instrumentov, ki niso delnice. Za 
zagotovitev učinkovitega okvira 
preglednosti za vse ustrezne instrumente se 
morajo te zahteve uporabljati za obveznice 
in strukturirane finančne produkte s 
prospektom ali finančne produkte, ki so 
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu 
ali s katerimi se trguje v večstranskem 
sistemu trgovanja (MTF) ali sistemu 
organiziranega trgovanja (OTF), za 
izvedene finančne instrumente, s katerimi 
se trguje ali so uvrščeni v trgovanje na 
organiziranih trgih, v MTF in OTF ali ki se 
štejejo kot primerni za centralni kliring, v 
primeru preglednosti po trgovanju pa tudi 
za izvedene finančne instrumente, ki so 
sporočeni repozitoriju sklenjenih poslov. 
Zato bodo iz področja uporabe obveznosti 
glede preglednosti izključeni le tisti 
finančni instrumenti, ki imajo prilagojeno 
obliko.

Or. en

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
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Predlog Komisije Predlog spremembe

(16) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
se šteje za sistematičnega internalizatorja, 
razen če se posli občasno, priložnostno in 
neredno izvršujejo izven organiziranih 
trgov, MTF in OTF. Sistematične 
internalizatorje je treba opredeliti kot 
investicijska podjetja, ki organizirano, 
pogosto in sistematično poslujejo za svoj 
račun tako, da izvršujejo naročila strank 
izven organiziranega trga, MTF ali OTF. 
Za zagotovitev objektivne in učinkovite 
uporabe te opredelitve pri investicijskih 
podjetjih mora biti vsako dvostransko 
trgovanje, opravljeno s strankami, 
relevantno, količinska merila iz člena 21 
Uredbe Komisije št. 1287/2006 o izvajanju 
Direktive 2004/39/ES pa je treba dopolniti
s količinskimi merili za določitev 
investicijskih podjetij, ki jih je treba 
registrirati kot sistematične internalizatorje. 
Medtem ko je OTF kateri koli sistem ali 
instrument, v katerem medsebojno vpliva 
več nakupnih in prodajnih interesov tretjih 
oseb, sistematičnemu internalizatorju ne 
sme biti dovoljeno, da združuje nakupne in 
prodajne interese tretjih oseb.

(16) Investicijsko podjetje, ki izvršuje 
naročila strank v breme lastnega kapitala, 
se šteje za sistematičnega internalizatorja, 
razen če se posli priložnostno in neredno 
izvršujejo izven organiziranih trgov, MTF 
in OTF. Sistematične internalizatorje je 
treba opredeliti kot investicijska podjetja, 
ki organizirano in sistematično poslujejo za 
svoj račun tako, da izvršujejo naročila 
strank izven organiziranega trga, MTF ali 
OTF. Za zagotovitev objektivne in 
učinkovite uporabe te opredelitve pri 
investicijskih podjetjih mora biti vsako 
dvostransko trgovanje, opravljeno s 
strankami, relevantno, količinska merila iz 
člena 21 Uredbe Komisije št. 1287/2006 o 
izvajanju Direktive 2004/39/ES pa bi lahko 
dopolnili s količinskimi merili za določitev 
investicijskih podjetij, ki jih je treba 
registrirati kot sistematične internalizatorje. 
Medtem ko je OTF kateri koli sistem ali 
instrument, v katerem medsebojno vpliva 
več nakupnih in prodajnih interesov tretjih 
oseb, sistematičnemu internalizatorju ne 
sme bi smelo biti dovoljeno, da združuje 
nakupne in prodajne interese tretjih oseb.

Or. en

Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Predlog Komisije Predlog spremembe

(18) Namen te uredbe ni zahtevati uporabo 
pravil o preglednosti pred trgovanjem za 
posle, ki se opravljajo izven 
organiziranega trga, za katere je tudi 
značilno, da so priložnostni in neredni ter 
se izvajajo z nasprotnimi strankami, ki so 
trgovci na debelo, in so del poslovnega 

(18) Primerno je zagotoviti, da se čim 
večji del trgovanja, ki poteka zunaj 
organiziranih mest izvrševanja, opravi v 
organiziranih sistemih, za katere veljajo 
ustrezne zahteve po preglednosti. Namen 
te uredbe ni zahtevati uporabo pravil o 
preglednosti pred trgovanjem za posle na 
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odnosa, za katerega so značilni posli nad 
standardnim tržnim obsegom, in pri 
katerih se posli opravljajo izven sistemov, 
ki jih zadevna družba običajno uporablja 
za svoje poslovanje kot sistematični 
internalizator.

prostem trgu, ki vključujejo primarno 
izdajo, za katere je tudi značilno, da so 
instrumenti prilagojeni in zasnovani v 
skladu s posebnimi zahtevami finančnih 
ali nefinančnih nasprotnih strank, ki so 
trgovci na debelo.

Or. en

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(23a) Organ ESMA bi moral spremljati 
naložbene produkte, vključno s 
strukturiranimi depoziti in finančnimi 
instrumenti, ki se tržijo, razširjajo ali 
prodajajo v Uniji, ter bi moral imeti 
možnost, da v sodelovanju s pristojnimi 
organi preuči nove naložbene proizvode 
ali finančne instrumente, preden se 
začnejo tržiti, razširjati ali prodajati v 
Uniji. Organ ESMA bi moral biti 
pooblaščen, da začasno prepove ali omeji 
trženje, razširjanje ali prodajo nekaterih 
naložbenih produktov ali finančnih 
instrumentov ali vrsto finančnega posla 
ali prakse v Uniji, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji, določeni v tej uredbi. 
Organ ESMA bi moral imeti tudi možnost, 
da uvede take prepovedi ali omejitve kot 
previdnostni ukrep, preden se naložbeni 
produkt ali finančni instrument zmene 
tržiti ali proda strankam, če so izpolnjeni 
nekateri pogoji, določeni v tej uredbi.

Or. en

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 24
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Predlog Komisije Predlog spremembe

(24) Pooblastila pristojnih organov je treba 
dopolniti z izrecnim mehanizmom za 
prepoved ali omejitev trženja, razširjanja in 
prodaje katerega koli finančnega 
instrumenta, pri katerem so resno ogroženi 
zaščita vlagateljev, pravilno delovanje in 
celovitost finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema ali njegovega 
dela, skupaj z ustreznimi pooblastili, ki jih 
ima ESMA v zvezi z usklajevanjem in 
sprejemanjem nujnih ukrepov. Za izvajanje 
takšnih pooblastil morajo biti izpolnjeni 
številni posebni pogoji.

(24) Pristojni organi bi morali spremljati 
naložbene produkte, vključno s 
strukturiranimi depoziti in finančnimi 
instrumenti, ki se tržijo, razširjajo ali 
prodajajo v zadevni državi članici ali iz 
nje. Pooblastila pristojnih organov je treba 
dopolniti z izrecnim mehanizmom za 
prepoved ali omejitev trženja, razširjanja in 
prodaje katerega koli naložbenega 
produkta ali finančnega instrumenta, pri 
katerem so resno ogroženi zaščita 
vlagateljev, pravilno delovanje in 
celovitost finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema ali njegovega 
dela, skupaj z ustreznimi pooblastili, ki jih 
ima ESMA v zvezi z usklajevanjem in 
sprejemanjem nujnih ukrepov. Za izvajanje 
takšnih pooblastil morajo biti izpolnjeni 
številni posebni pogoji. Če so ti pogoji 
izpolnjeni, mora imeti pristojni organ 
možnost, da uvede prepoved ali omejitev 
kot previdnostni ukrep, preden se 
naložbeni produkt ali finančni instrument 
začne tržiti, razširjati ali prodajati 
strankam.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Predlog Komisije Predlog spremembe

(33) Mesta trgovanja morajo tudi na 
pregleden in nediskriminatoren način 
zagotoviti dostop, vključno s prenosi 
podatkov, centralnim nasprotnim strankam, 
ki želijo opraviti kliring poslov, izvedenih 
na zadevnem mestu trgovanja. Centralnim 
nasprotnim strankam in drugim mestom 
trgovanja je treba na nediskriminatoren 

(33) Mesta trgovanja morajo tudi na 
pregleden in nediskriminatoren način 
zagotoviti dostop, vključno s prenosi 
podatkov, centralnim nasprotnim strankam, 
ki želijo opraviti kliring poslov, izvedenih 
na zadevnem mestu trgovanja. Pravica 
centralnih nasprotnih strank do dostopa 
do mesta trgovanja bi morala omogočati, 
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način zagotoviti tudi izdajanje dovoljenj in 
dostop do informacij o indeksih in drugih 
merilih uspešnosti, s katerimi se določi 
vrednost finančnih instrumentov. Namen 
odprave ovir in diskriminatornih praks je 
povečati konkurenčnost pri kliringu 
finančnih instrumentov in trgovanju z 
njimi, da se znižajo stroški naložb in 
posojil, odpravijo neučinkovitosti in 
spodbudijo inovacije na trgih Unije. 
Komisija mora še naprej pozorno 
spremljati razvoj infrastrukture po 
trgovanju in po potrebi posredovati, da se 
prepreči izkrivljanje konkurence na 
notranjem trgu.

da več centralnih nasprotnih strank 
uporablja podatke o trgovanju istega 
mesta trgovanja. To pa ne bi smelo imeti 
za posledico interoperabilnost za kliring 
izvedenih finančnih instrumentov ali 
drobitev likvidnosti. Centralnim 
nasprotnim strankam in drugim mestom 
trgovanja je treba na nediskriminatoren 
način zagotoviti tudi izdajanje dovoljenj in 
dostop do informacij o indeksih in drugih 
merilih uspešnosti, s katerimi se določi 
vrednost finančnih instrumentov. Namen 
odprave ovir in diskriminatornih praks je 
povečati konkurenčnost pri kliringu 
finančnih instrumentov in trgovanju z 
njimi, da se znižajo stroški naložb in 
posojil, odpravijo neučinkovitosti in 
spodbudijo inovacije na trgih Unije. 
Komisija mora še naprej pozorno 
spremljati razvoj infrastrukture po 
trgovanju in po potrebi posredovati, da se 
prepreči izkrivljanje konkurence na 
notranjem trgu.

Or. en

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Predlog Komisije Predlog spremembe

(38) Komisija mora biti v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov. Delegirane 
akte je treba sprejeti zlasti glede posebnih 
podrobnosti v zvezi z opredelitvami, 
natančnih značilnosti zahtev po 
preglednosti trgovanja, podrobnih pogojev 
za opustitve preglednosti pred trgovanjem, 
ureditev za odloženo objavo po trgovanju, 
meril za uporabo obveznosti glede 
preglednosti pred trgovanjem za 
sistematične internalizatorje, posebnih 
določb v zvezi s stroški, povezanimi z 
razpoložljivostjo podatkov o trgu, meril za 

(38) Komisija bi morala biti v skladu s 
členom 290 PDEU pooblaščena za 
sprejemanje delegiranih aktov glede
specifikacije določenih opredelitev, 
natančnih značilnosti zahtev po 
preglednosti trgovanja, podrobnih pogojev 
za opustitve preglednosti pred trgovanjem, 
ureditev za odloženo objavo po trgovanju, 
meril za uporabo obveznosti glede 
preglednosti pred trgovanjem za 
sistematične internalizatorje, posebnih 
določb v zvezi s stroški, povezanimi z 
razpoložljivostjo podatkov o trgu, meril za 
dodelitev ali zavrnitev dostopa med mesti 



PE485.888v01-00 12/54 PR\895737SL.doc

SL

dodelitev ali zavrnitev dostopa med mesti 
trgovanja in centralnimi nasprotnimi 
strankami ter nadaljnje določitve pogojev, 
pod katerimi je lahko zaradi ogrožanja 
zaščite vlagateljev, pravilnega delovanja in 
celovitosti finančnih trgov ali stabilnosti 
celotnega finančnega sistema Unije ali 
njegovega dela upravičeno delovanje 
ESMA.

trgovanja in centralnimi nasprotnimi 
strankami ter nadaljnje določitve pogojev, 
pod katerimi je lahko zaradi ogrožanja 
zaščite vlagateljev, pravilnega delovanja in 
celovitosti finančnih trgov ali stabilnosti 
celotnega finančnega sistema Unije ali 
njegovega dela upravičeno delovanje 
ESMA. Zlasti je pomembno, da Komisija 
pri svojem pripravljalnem delu opravi 
ustrezna posvetovanja, tudi na ravni 
strokovnjakov. Komisija bi morala pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 
istočasno, pravočasno in na ustrezen 
način predloženi Evropskemu parlamentu 
in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Predlog Komisije Predlog spremembe

(39) Izvedbena pooblastila v zvezi s 
sprejetjem sklepa o enakovrednosti glede 
pravnega in nadzornega okvira tretje 
države za opravljanje storitev s strani 
podjetij tretjih držav je 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.

(39) Za zagotovitev enotnih pogojev 
izvajanja te uredbe bi bilo treba Komisiji 
podeliti izvedbena pooblastila. Ta
pooblastila bi morala biti v zvezi s 
sprejetjem sklepa o enakovrednosti glede 
pravnega in nadzornega okvira tretje 
države za opravljanje storitev s strani 
podjetij 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 Komisije.

Or. en
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Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Predlog Komisije Predlog spremembe

(42) Komisija mora sprejeti osnutek 
regulativnih tehničnih standardov, ki jih 
pripravi ESMA v skladu s členom 23 o 
vsebini in specifikacijah poročanja o 
poslih, členom 26 o merilih likvidnosti za 
izvedene finančne instrumente, za katere 
velja obveznost trgovanja na organiziranih 
mestih trgovanja, ter členom 36 o 
informacijah, ki jih podjetje tretje države, 
ki je vlagatelj, predloži ESMA v svoji 
vlogi za registracijo prek delegiranih aktov
v skladu s členom 290 PDEU in členi 10 
do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010.

(42) Komisija bi morala sprejeti osnutek 
regulativnih tehničnih standardov, ki jih 
pripravi ESMA v skladu s členom 23 o 
vsebini in specifikacijah poročanja o 
poslih, ki določa vrste pogodb na izvedene 
finančne instrumente z neposrednim, 
bistvenim in predvidljivim učinkom v 
Uniji in ali se lahko z razredom izvedenih 
finančnih instrumentov, za katere velja 
obveznost kliringa iz Uredbe (EU) št. …/... 
[uredba o infrastrukturi evropskega trga], 
ali ustrezno podskupino tega razreda 
trguje le na organiziranih mestih 
trgovanja, členom 26 o merilih likvidnosti 
za izvedene finančne instrumente, za katere 
velja obveznost trgovanja na organiziranih 
mestih trgovanja, ter členom 36 o 
informacijah, ki jih podjetje iz tretje 
države, ki je vlagatelj, predloži ESMA v 
svoji vlogi za registracijo. Komisija bi 
morala navedene osnutke regulativnih 
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 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Predlog Komisije Predlog spremembe

(43) Komisijo je treba pooblastiti tudi za 
sprejetje izvedbenih tehničnih standardov 
z izvedbenimi akti v skladu s členom 291 
PDEU ter členom 15 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010. ESMA mora biti 
pooblaščen za pripravo osnutka 

črtano
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izvedbenih tehničnih standardov, ki se 
predložijo Komisiji v skladu s členom 26, 
ki določa, ali se lahko z razredom 
izvedenih finančnih instrumentov, za 
katere velja obveznost kliringa iz Uredbe [ 
] (uredba o infrastrukturi evropskega 
trga), ali ustrezno podskupino tega 
razreda trguje le na organiziranih mestih 
trgovanja.

Or. en

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka e

Predlog Komisije Predlog spremembe

(e) pooblastili pristojnih organov in ESMA 
na področju poseganja v zvezi s produkti 
ter pooblastili ESMA na področju 
upravljanja in omejevanja pozicij;

(e) pooblastili pristojnih organov in ESMA 
na področju poseganja v zvezi s produkti;

Or. en

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Ta uredba se uporablja za investicijska 
podjetja, kreditne institucije, ki imajo 
dovoljenje v skladu z Direktivo [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov], 
če opravljajo eno ali več investicijskih 
storitev in/ali opravljajo investicijske 
posle, ter za organizirane trge.

2. Ta uredba se uporablja za kreditne 
institucije in investicijska podjetja, ki 
imajo dovoljenje v skladu z Direktivo 
.../.../EU [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], če kreditna institucija ali 
investicijsko podjetje opravlja eno ali več
investicijskih storitev in/ali opravlja
investicijske posle, ter za organizirane trge.

Or. en
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Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

(3) „sistematični internalizator“ pomeni 
investicijsko podjetje, ki organizirano, 
pogosto in sistematično posluje za svoj 
račun tako, da izvršuje naročila strank 
izven organiziranega trga, MTF ali OTF;

(3) „sistematični internalizator“ pomeni 
investicijsko podjetje, ki organizirano in 
sistematično posluje za svoj račun tako, da 
izvršuje naročila strank izven 
organiziranega trga, MTF ali OTF v 
dvostranskem sistemu;

Or. en

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(3a) „dvostranski sistem“ pomeni sistem, 
ki povezuje ali omogoča povezovanje 
nakupnih in prodajnih interesov v zvezi s 
finančnimi instrumenti, pri čemer 
investicijsko podjetje, ki upravlja sistem, 
posluje za svoj račun tako, da izvršuje 
naročila strank znotraj sistema;

Or. en

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Predlog Komisije Predlog spremembe

(7) „organiziran trgovalni sistem (OTF)“ 
pomeni kateri koli sistem ali instrument, ki 
ni organizirani trg ali MTF, ki ga upravlja 
investicijsko podjetje ali upravljavec trga 
ter v katerem lahko medsebojno vpliva več 
nakupnih in prodajnih interesov tretjih oseb 
v zvezi s finančnimi instrumenti, pri čemer 

(7) „sistem organiziranega trgovanja 
(OTF)“ pomeni večstranski sistem ali 
instrument, ki ni organizirani trg ali MTF, 
ki ga upravlja investicijsko podjetje ali 
upravljavec trga ter v katerem lahko 
medsebojno vpliva več nakupnih in 
prodajnih interesov tretjih oseb v zvezi z 
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se sklene pogodba v skladu z določbami 
naslova II Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov];

obveznicami, strukturiranimi finančnimi 
produkti, emisijskimi kuponi ali 
izvedenimi finančnimi instrumenti, pri 
čemer se sklene pogodba v skladu z 
določbami naslova II Direktive 
.../.../EU [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov];

Or. en

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(7a) „večstranski sistem“ pomeni sistem, 
ki povezuje ali omogoča povezovanje
nakupnih in prodajnih interesov v zvezi s 
finančnimi instrumenti, ne glede na 
dejansko število naročil, ki se izvršujejo v 
posledičnih poslih;

Or. en

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 17

Predlog Komisije Predlog spremembe

(17) „pristojni organ“ pomeni organ, ki ga 
imenuje posamezna država članica v 
skladu s členom 48 Direktive [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov], 
razen če je v tej direktivi določeno 
drugače;

(17) „pristojni organ“ pomeni organ, ki ga 
imenuje posamezna država članica v 
skladu s členom 69 Direktive 
.../.../EU [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov], razen če je v tej direktivi 
določeno drugače;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 19

Predlog Komisije Predlog spremembe

(19) „ponudnik stalnih informacij (CTP)“ 
pomeni osebo, ki je v skladu z določbami 
iz Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov] pooblaščena za 
zagotavljanje storitve zbiranja poročil o 
trgovanju za finančne instrumente iz 
členov [5, 6, 11 in 12] te uredbe iz 
organiziranih trgov, MTF, OTF in APA ter 
njihovo združevanje v stalni elektronski 
tok podatkov v živo, ki v realnem času 
zagotavlja podatke o ceni in količini 
podatkov za posamezen finančni 
instrument;

(19) „ponudnik stalnih informacij (CTP)“ 
pomeni osebo, ki je v skladu z določbami 
iz Direktive .../.../EU [nova direktiva o 
trgih finančnih instrumentov] pooblaščena 
za zagotavljanje storitve zbiranja poročil o 
trgovanju za finančne instrumente iz 
členov [5, 6, 11 in 12] te uredbe iz 
organiziranih trgov, MTF, OTF in sistemov 
odobrenih prijav (APA) ter njihovo 
združevanje v stalni elektronski tok 
podatkov v živo, ki v realnem času in, kjer 
je to določeno v členu 66(1) in (2) 
Direktive .../.../EU [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov], z odlogom 
zagotavlja podatke o ceni in količini za 
posamezen finančni instrument;

Or. en

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 21

Predlog Komisije Predlog spremembe

(21) „uprava“ pomeni vodstveni organ 
izvajalca storitev sporočanja podatkov, ki 
opravlja nadzorne in vodstvene funkcije, 
ima končna pooblastila za odločanje in je 
pristojen za določanje strategije, ciljev in 
splošnih usmeritev subjekta. Uprava je 
sestavljena iz oseb, ki dejansko vodijo 
posle subjekta;

(21) „uprava“ pomeni vodstveni organ 
investicijskega podjetja, upravljavca trga 
ali izvajalca storitev sporočanja podatkov, 
ki opravlja nadzorne in vodstvene funkcije, 
ima končna pooblastila za odločanje in je 
pristojen za določanje strategije, ciljev in 
splošnih usmeritev investicijskega 
podjetja, upravljavca trga ali izvajalca 
storitev sporočanja podatkov, vključno z 
osebami, ki dejansko vodijo posle 
subjekta; 

Or. en
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Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 22

Predlog Komisije Predlog spremembe

(22) „nadzorna funkcija“ pomeni upravo, 
kadar opravlja nadzorno funkcijo, tj. 
nadzorovanje in spremljanje odločanja 
vodstva;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 23

Predlog Komisije Predlog spremembe

(23) „višje vodstvo“ pomeni posameznike, 
ki pri izvajalcu storitev sporočanja 
podatkov opravljajo izvršno funkcijo ter 
so pristojni za tekoče vodenje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 26 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

(26a) „dogovor o interoperabilnosti“ 
pomeni dogovor o interoperabilnosti v 
smislu točke (9) člena 2(1) Uredbe (EU) 
št. …/... [uredba o infrastrukturi 
evropskega trga];

Or. en
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Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 27

Predlog Komisije Predlog spremembe

(27) „investicijske storitve in posli“ 
pomenijo storitve in posle, opredeljene v 
členu 4(1)(2) Direktive [nova direktiva o 
trgih finančnih instrumentov];

(27) „investicijske storitve in posli“ 
pomenijo storitve in posle v smislu točke 
(1) člena 4(2) Direktive .../.../EU [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov];

Or. en

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 29

Predlog Komisije Predlog spremembe

(29) „energetski proizvod na debelo“ 
pomeni pogodbe in izvedene finančne 
instrumente, ki so opredeljeni v členu 2(4) 
Uredbe [uredba o celovitosti in 
preglednosti energetskega trga].

(29) „energetski proizvod na debelo“ 
pomeni pogodbe in izvedene finančne 
instrumente v smislu člena 2(4) Uredbe 
(EU) št. 1227/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2011 o celovitosti in preglednosti
veleprodajnega energetskega trga1;
______________
1 UL L 326, 8.12.2011, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Opredelitve iz odstavka 1 se uporabljajo 
tudi v Direktivi [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov].

2. Opredelitve iz člena 4(1) Direktive
.../.../EU [nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov] se uporabljajo tudi v tej 
Uredbi.

Or. en
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Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

3. Komisija lahko z delegiranimi akti v 
skladu s členom 41 sprejme ukrepe, ki
določajo nekatere tehnične elemente 
opredelitev iz odstavka 1 za njihovo 
prilagoditev razvoju trga.

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s
členom 41, ki določajo nekatere tehnične
elemente opredelitev iz točk (3), (3a), (7), 
(7a), (10) do (16), (18) do (26a), (28) in 
(29) odstavka 1 tega člena za njihovo 
prilagoditev razvoju trga.

Or. en

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, objavijo trenutne 
ponudbene nakupne in prodajne cene ter 
globino trgovskih interesov pri teh cenah, 
ki se oglašujejo prek njihovih sistemov za 
delnice, potrdila o lastništvu, investicijske 
sklade, ki kotirajo na borzi, certifikate ali 
druge podobne finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF ali OTF. Ta zahteva se uporablja 
tudi za navedbe interesov, na podlagi 
katerih je mogoče ukrepati. Organizirani 
trgi ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF ali OTF, 
zagotavljajo, da so te informacije v času 
običajnih ur trgovanja stalno na voljo 
javnosti.

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF, objavijo trenutne ponudbene 
nakupne in prodajne cene ter globino 
trgovskih interesov pri teh cenah, ki se 
oglašujejo prek njihovih sistemov za 
delnice, potrdila o lastništvu, investicijske 
sklade, ki kotirajo na borzi, certifikate ali 
druge podobne finančne instrumente, 
uvrščene v trgovanje ali s katerimi se trguje 
v MTF. Ta zahteva se uporablja tudi za 
navedbe interesov, na podlagi katerih je 
mogoče ukrepati. Organizirani trgi ter 
investicijska podjetja in upravljavci trga, ki 
upravljajo MTF, zagotavljajo, da so te 
informacije v času običajnih ur trgovanja 
stalno na voljo javnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, investicijskim podjetjem, ki 
so v skladu s členom 13 obvezana 
objavljati svoje ponudbe glede delnic, 
potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, 
ki kotirajo na borzi, certifikatov in drugih 
podobnih finančnih instrumentov, ob 
razumnih poslovnih pogojih in na 
nediskriminacijski način zagotovijo dostop 
do sistemov, ki jih uporabljajo za 
objavljanje informacij v skladu s prvim 
odstavkom.

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF, investicijskim podjetjem, ki so v 
skladu s členom 13 obvezana objavljati 
svoje ponudbe glede delnic, potrdil o 
lastništvu, investicijskih skladov, ki 
kotirajo na borzi, certifikatov in drugih 
podobnih finančnih instrumentov, ob 
razumnih poslovnih pogojih in na 
nediskriminacijski način zagotovijo dostop 
do sistemov, ki jih uporabljajo za 
objavljanje informacij v skladu s prvim 
odstavkom.

Or. en

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 
podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, da objavijo informacije iz 
člena 3(1), na podlagi tržnega modela ali 
vrste in obsega naročil v primerih, 
opredeljenih v skladu z odstavkom 3. Zlasti 
morajo biti pristojni organi pooblaščeni, da 
lahko opustijo to obveznost v zvezi z 
naročili, ki so velika v primerjavi z 
običajnim tržnim obsegom za zadevno 
delnico, potrdilo o lastništvu, investicijski 
sklad, ki kotira na borzi, certifikat ali drug 
podoben finančni instrument ali vrsto 
delnice, potrdila o lastništvu, 
investicijskega sklada, ki kotira na borzi, 
certifikata ali drugega podobnega 
finančnega instrumenta.

1. Pristojni organi lahko opustijo obveznost 
organiziranih trgov ter investicijskih 
podjetij in upravljavcev trga, ki upravljajo 
MTF, da objavijo informacije iz člena 3(1), 
na podlagi tržnega modela ali vrste in 
obsega naročil v primerih, opredeljenih v 
skladu z odstavkom 3. Zlasti so pristojni 
organi pooblaščeni, da lahko opustijo to 
obveznost v zvezi z naročili, ki so velika v 
primerjavi z običajnim tržnim obsegom za 
zadevno delnico, potrdilo o lastništvu, 
investicijski sklad, ki kotira na borzi, 
certifikat ali drug podoben finančni 
instrument ali za vrsto delnice, potrdila o 
lastništvu, investicijskega sklada, ki kotira 
na borzi, certifikata ali drugega podobnega 
finančnega instrumenta.
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Or. en

Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, objavijo ceno, obseg in uro 
izvršenih poslov za delnice, potrdila o 
lastništvu, investicijske sklade, ki kotirajo 
na borzi, certifikate ali druge podobne 
finančne instrumente, uvrščene v trgovanje 
ali s katerimi se trguje v MTF ali OTF. 
Organizirani trgi ter investicijska podjetja 
in upravljavci trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, objavljajo podrobnosti vseh teh 
poslov čim bolj sprotno ob razumnih 
poslovnih pogojih.

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF, objavijo ceno, obseg in uro izvršenih 
poslov za delnice, potrdila o lastništvu, 
investicijske sklade, ki kotirajo na borzi, 
certifikate ali druge podobne finančne 
instrumente, uvrščene v trgovanje ali s 
katerimi se trguje v MTF. Organizirani trgi 
ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF, objavljajo 
podrobnosti vseh teh poslov čim bolj 
sprotno, kolikor je to tehnično izvedljivo.

Or. en

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, investicijskim podjetjem, ki 
so v skladu s členom 19 obvezana 
objavljati podrobnosti o svojih poslih za 
delnice, potrdila o lastništvu, investicijske 
sklade, ki kotirajo na borzi, certifikate in 
druge podobne finančne instrumente, pod 
razumnimi poslovnimi pogoji in na 
nediskriminacijski način zagotovijo dostop 
do sistemov, ki jih uporabljajo za 
objavljanje informacij v skladu z 
odstavkom 1.

2. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF, investicijskim podjetjem, ki so v 
skladu s členom 19 obvezana objavljati 
podrobnosti o svojih poslih za delnice, 
potrdila o lastništvu, investicijske sklade, 
ki kotirajo na borzi, certifikate in druge 
podobne finančne instrumente, pod 
razumnimi poslovnimi pogoji in na 
nediskriminacijski način zagotovijo dostop 
do sistemov, ki jih uporabljajo za 
objavljanje informacij v skladu z 
odstavkom 1.
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Or. en

Predlog spremembe 33
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Pristojni organi lahko organizirane trge 
pooblastijo, da določijo odlog objave 
podrobnosti o poslih na podlagi njihove 
vrste in obsega. Zlasti lahko pristojni 
organi dovolijo odlog objave podrobnosti o 
poslih, ki so veliki v primerjavi z 
običajnim trgom za zadevno delnico, 
potrdilo o lastništvlastništvu, investicijski 
sklad, ki kotira na borzi, certifikat ali drug 
podoben finančni instrument ali zadevni 
razred delnice, potrdila o 
lastništvlastništvu, investicijskega sklada, 
ki kotira na borzi, certifikata ali drugega 
podobnega finančnega instrumenta. 
Organizirani trgi ter investicijska podjetja 
in upravljavci trga, ki upravljajo MTF ali 
OTF, od pristojnega organa pridobijo 
predhodno odobritev predlagane ureditve 
za odlog objave v zvezi s trgovanjem ter to 
ureditev jasno razkrijejo udeležencem na 
trgu in javnosti. ESMA spremlja uporabo 
te ureditve za odlog objave podrobnosti o 
trgovanju in Komisiji predloži letno 
poročilo o njeni uporabi v praksi.

1. Pristojni organi lahko organizirane trge 
pooblastijo, da določijo odlog objave 
podrobnosti o poslih na podlagi njihove 
vrste in obsega. Zlasti lahko pristojni 
organi dovolijo odlog objave podrobnosti o 
poslih, ki so veliki v primerjavi z 
običajnim trgom za zadevno delnico, 
potrdilo o lastništvu, investicijski sklad, ki 
kotira na borzi, certifikat ali drug podoben 
finančni instrument ali za zadevni razred 
delnice, potrdila o lastništvu, 
investicijskega sklada, ki kotira na borzi, 
certifikatu ali drugem podobnem
finančnem instrumentu. Organizirani trgi 
ter investicijska podjetja in upravljavci 
trga, ki upravljajo MTF, od pristojnega 
organa pridobijo predhodno odobritev 
predlagane ureditve za odlog objave v 
zvezi s trgovanjem ter to ureditev jasno 
razkrijejo udeležencem na trgu in javnosti. 
ESMA spremlja uporabo te ureditve za 
odlog objave podrobnosti o trgovanju in 
Komisiji predloži letno poročilo o njeni 
uporabi v praksi.

Or. en

Predlog spremembe 34
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

(a) podrobnosti, ki jih morajo organizirani 
trgi in investicijska podjetja, vključno s 
sistematičnimi internalizatorji ter 

(a) podrobnosti, ki jih morajo organizirani 
trgi in investicijska podjetja, vključno s 
sistematičnimi internalizatorji ter 
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investicijskimi podjetji in organiziranimi 
trgi, ki upravljajo MTF ali OTF, navesti v 
okviru informacij, ki jih je treba dati na 
voljo javnosti za vsak razred zadevnega 
finančnega instrumenta;

investicijskimi podjetji in organiziranimi 
trgi, ki upravljajo MTF, navesti v okviru 
informacij, ki jih je treba dati na voljo 
javnosti za vsak razred zadevnega 
finančnega instrumenta;

Or. en

Predlog spremembe 35
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) pogoje, pod katerimi se organizirani trg 
ali investicijsko podjetje, vključno s 
sistematičnim internalizatorjem, 
investicijskim podjetjem ali upravljavcem 
trga, ki upravlja MTF ali OTF, pooblasti 
za odlog objave poslov, in merila, ki se 
uporabijo pri določanju poslov, za katere je 
zaradi njihovega obsega ali vrste zadevne 
delnice, potrdila o lastništvu, 
investicijskega sklada, ki kotira na borzi, 
certifikata ali drugega podobnega 
finančnega instrumenta odložena objava 
dovoljena za vsak zadevni razred 
finančnega instrumenta.

(b) pogoje, pod katerimi se organizirani trg 
ali investicijsko podjetje, vključno s 
sistematičnim internalizatorjem, 
investicijskim podjetjem ali upravljavcem 
trga, ki upravlja MTF, pooblasti za odlog 
objave poslov, in merila, ki se uporabijo pri 
določanju poslov, za katere je zaradi 
njihovega obsega ali vrste zadevne delnice, 
potrdila o lastništvu, investicijskega sklada, 
ki kotira na borzi, certifikata ali drugega 
podobnega finančnega instrumenta 
odložena objava dovoljena za vsak zadevni 
razred finančnega instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 36
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

primerih, opredeljenih v skladu z 
odstavkom 4.

Or. en

Predlog spremembe 37
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 38
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – točka b – točka i

Predlog Komisije Predlog spremembe

(i) tržni model; črtano

Or. en

Predlog spremembe 39
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – točka b – točka ii
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Predlog Komisije Predlog spremembe

(ii) posebne značilnosti produkta v zvezi s 
dejavnostjo trgovanja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – točka b – točka iv

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 41
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 42
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 43
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 44
Predlog uredbe
Člen -13 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Člen -13a
Obveznost trgovanja izven organiziranega 
trga prek sistematičnih internalizatorjev

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

Or. en

Predlog spremembe 45
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Sistematični internalizatorji za delnice, 
potrdila o lastništvu, investicijske sklade, 
ki kotirajo na borzi, certifikate in druge 
podobne finančne instrumente objavijo 
zavezujočo ponudbo za zadevne delnice, 
potrdila o lastništvu, investicijske sklade, 
ki kotirajo na borzi, certifikate in druge 
podobne finančne instrumente, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali s 
katerimi se trguje v MTF ali OTF, za 
katere so sistematični internalizatorji ter za 

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

obstaja likvidni trg. V primeru delnic, 
potrdil o lastništvu, investicijskih skladov, 
ki kotirajo na borzi, certifikatov in drugih 
podobnih finančnih instrumentov, za katere 
likvidni trg ne obstaja, sistematični 
internalizatorji razkrijejo ponudbe svojim 
strankam na njihovo zahtevo.

Or. en

Predlog spremembe 46
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 6

Predlog Komisije Predlog spremembe

6. Pristojni organ trga, ki je za posamezno 
delnico, potrdilo o lastništvu, investicijski 
sklad, ki kotira na borzi, certifikat ali drug 
podoben finančni instrument 
najpomembnejši trg kar zadeva likvidnost, 
kakor je opredeljeno v členu 23, najmanj 
enkrat letno na podlagi aritmetične 
povprečne vrednosti naročil, izvršenih na 
trgu v zvezi z zadevnim finančnim 
instrumentom, določi razred, ki mu zadevni 
finančni instrument pripada. Ta informacija 
se objavi za vse udeležence na trgu.

6. Pristojni organ trga, ki je za posamezno 
delnico, potrdilo o lastništvu, investicijski 
sklad, ki kotira na borzi, certifikat ali drug 
podoben finančni instrument 
najpomembnejši trg kar zadeva likvidnost, 
kakor je opredeljeno v členu 23, najmanj 
enkrat letno na podlagi aritmetične 
povprečne vrednosti naročil, izvršenih na 
trgu v zvezi z zadevnim finančnim 
instrumentom, določi razred, ki mu zadevni 
finančni instrument pripada. Ta informacija 
se javno objavi za vse udeležence na trgu 
in posreduje organu ESMA, ki jo objavi 
na svojem spletnem mestu.

Or. en

Predlog spremembe 47
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Pristojni organi in ESMA spremljajo 
uporabo tega člena v zvezi z obsegi, za 
katere se dajejo ponudbe na voljo strankam 
investicijskega podjetja in drugim 

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

udeležencem na trgu, glede na druge 
dejavnosti trgovanja podjetja ter v kolikšni 
meri ponudbe odražajo prevladujoče tržne 
pogoje v zvezi s posli za iste ali podobne 
instrumente, ki se izvajajo na organiziranih 
trgih, v MTF ali OTF. V ...* ESMA poroča 
Komisiji o uporabi člena 17. V primeru 
pomembnih dejavnosti objavljanja ponudb 
in trgovanja, ki nekoliko presegajo prag iz 
člena 17(3) ali ne upoštevajo prevladujočih 
tržnih pogojev, ESMA poroča Komisiji 
pred navedenim rokom.

________________
*UL vstaviti datum: 24 mesecev od 
začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 48
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 49
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2
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Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 50
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 51
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 8 – pododstavek 2
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Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

_____________
*UL vstaviti datum: 12 mesecev od 
začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 52
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 9

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

9. Do ...* ESMA poroča Komisiji o 
delovanju tega člena, vključno s tem, ali 
vsebina in oblika poročil o poslih, ki jih 
prejemajo in si jih izmenjujejo pristojni 
organi, v celoti omogočata spremljanje 
poslov investicijskih podjetij v skladu s 
členom 21. Komisija lahko sprejme ukrepe 
za predložitev kakršnih koli sprememb, 
vključno z zagotavljanjem, da se podatki o 
poslih posredujejo v sistem, ki ga določi 
ESMA, namesto pristojnim organom, kar 
zadevnim pristojnim organom omogoča 
dostop do vseh informacij, sporočenih v 
skladu s tem členom. Komisija posreduje 
poročilo organa ESMA Evropskemu 
parlamentu in Svetu.
_____________
*UL vstaviti datum: 24 mesecev od 
začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 53
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 4 – pododstavek 1
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Predlog Komisije Predlog spremembe

4. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 42 sprejme sklepe, ki potrjujejo, da 
pravni in nadzorni okvir tretje države 
zagotavlja, da mesto trgovanja, ki ima 
dovoljenje v tej tretji državi, izpolnjuje 
pravno zavezujoče zahteve, ki so 
enakovredne zahtevam za mesta trgovanja 
iz odstavka 1(a) do (c), ki izhajajo iz te 
uredbe, Direktive [nova direktiva o trgih 
finančnih instrumentov] in Uredbe [nova 
uredba o zlorabi trga], ter da so te zahteve 
v zadevni tretji državi predmet 
učinkovitega nadzora in uveljavljanja.

4. Komisija lahko v skladu s postopkom 
pregleda iz člena 42(2) sprejme sklepe, ki 
potrjujejo, da pravni in nadzorni okvir 
tretje države zagotavlja, da mesto 
trgovanja, ki ima dovoljenje v tej tretji 
državi, izpolnjuje pravno zavezujoče 
zahteve, ki so enakovredne zahtevam za 
mesta trgovanja iz točk (a), (b) in (c) 
odstavka 1 tega člena, ki izhajajo iz te 
uredbe, Direktive .../.../EU [nova direktiva 
o trgih finančnih instrumentov] in Uredbe 
(EU) št. …/... [nova uredba o zlorabi trga], 
ter da so te zahteve v zadevni tretji državi 
predmet učinkovitega nadzora in 
uveljavljanja.

Or. en

Predlog spremembe 54
Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 5

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

5. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, ki določajo vrste 
pogodb iz odstavka 2, ki imajo neposreden, 
bistven in predvidljiv učinek v Uniji, ter v 
katerih primerih je nujno ali primerno 
preprečiti izogibanja kateri koli določbi te 
uredbe.

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 od 
začetka veljavnosti te uredbe.
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Or. en

Predlog spremembe 55
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Predlog Komisije Predlog spremembe

ESMA pripravi osnutek izvedbenih
tehničnih standardov za določitev:

ESMA pripravi osnutke regulativnih
tehničnih standardov za določitev:

Or. en

Predlog spremembe 56
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

Ko Komisija sprejme regulativne tehnične 
standarde v skladu s členom 4(3) 
Uredbe (EU) št. …/... [uredba o 
infrastrukturi evropskega trga], ESMA v 
treh mesecih po tem sprejetju Komisiji 
predloži osnutke regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka.

Or. en

Predlog spremembe 57
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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
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Predlog spremembe 58
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 59
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 3 – pododstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 60
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 4 – pododstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

Po obvestilu iz prvega pododstavka organ 
ESMA objavi razpis za pripravo predlogov 
za trgovanje z zadevnimi izvedenimi 
finančnimi instrumenti na mestih iz 
člena 24(1).

Or. en
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Predlog spremembe 61
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 5

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

5. ESMA v skladu z odstavkom 1 predloži 
Komisiji nove osnutke regulativnih
tehničnih standardov, da spremeni, začasno 
prekliče ali razveljavi obstoječe 
regulativne tehnične standarde, kadar se 
merila iz odstavka 2 bistveno spremenijo. 
Pred tem se lahko ESMA po potrebi 
posvetuje s pristojnimi organi tretjih držav. 
Komisiji se dodeli pooblastilo za 
spremembo, začasen preklic ali 
razveljavitev obstoječih regulativnih
tehničnih standardov v skladu s členi 10 
do 14 Uredbe (EU) št. 1095/2010.

Or. en

Predlog spremembe 62
Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 6

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

6. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, v katerih so 
opredeljena merila iz odstavka 2(b).

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

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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1095/2010.
______________
*UL vstaviti datum: 12 mesecev od 
začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

4. Pristojni organ mesta trgovanja lahko za 
prenosljive vrednostne papirje in 
instrumente denarnega trga centralni 
nasprotni stranki zavrne dostop do mesta 
trgovanja le, če bi tak dostop ogrozil 
nemoteno ali pravilno delovanje trgov. Za 
druge finančne instrumente se dostop 
centralni nasprotni stranki do mesta 
trgovanja odobri le, če tak dostop ne 
zahteva interoperabilnosti ali ne ogroža 
nemotenega in pravilnega delovanja 
trgov, zlasti zaradi drobitve likvidnosti, in 
če je mesto trgovanja pripravilo ustrezne 
mehanizme za preprečevanje takšne 
drobitve.

Če pristojni organ zavrne dostop na tej 
podlagi, sprejme svojo odločitev v dveh 
mesecih po prejetju zahteve iz odstavka 2 
ter mesto trgovanja in centralno nasprotno 
stranko obvesti o vseh razlogih, vključno z 
dokazi, na katerih temelji njegova 
odločitev.

4a. Če pristojni organ zavrne dostop na tej 
podlagi, sprejme svojo odločitev v dveh 
mesecih po prejetju zahteve iz odstavka 2 
ter mesto trgovanja in centralno nasprotno 
stranko obvesti o vseh razlogih, vključno z 
dokazi, na katerih temelji njegova 
odločitev.

Or. en
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Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 6 – točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 6 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

6a. ESMA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, da bi opredelil 
pojem drobitve likvidnosti. Ti osnutki 
regulativnih tehničnih standardov, kjer je 
mogoče, upoštevajo regulativne tehnične 
standardne, ki jih je sprejela Komisija v 
skladu s členom 5a Uredbe (EU) št. …/... 
[uredba o infrastrukturi evropskega trga].
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 od 
začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 66
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek -1 (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

-1. V skladu s členom 9(2) Uredbe (EU) 
št. 1095/2010 ESMA spremlja naložbene 
produkte, vključno s strukturiranimi 
depoziti in finančnimi instrumenti, ki se 
tržijo, razširjajo ali prodajajo v Uniji, ter 
lahko proaktivno in v sodelovanju s 
pristojnimi organi preučuje nove 
naložbene produkte ali finančne 
instrumente, preden se začnejo tržiti, 
razširjajo ali prodajajo v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 67

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

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

(a) trženje, razširjanje ali prodajo nekaterih 
naložbenih produktov, vključno s 
strukturiranimi depoziti, finančnih 
instrumentov ali finančnih instrumentov, ki 
imajo nekatere značilnosti; ali

Or. en

Predlog spremembe 68
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) pravne zahteve v skladu z zakonodajo 
Unije, ki veljajo za ustrezen finančni 

(b) pravne zahteve v skladu z zakonodajo 
Unije, ki veljajo za ustrezen naložbeni 
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instrument ali posel, ne obravnavajo te 
nevarnosti;

produkt, finančni instrument ali posel, ne 
obravnavajo te nevarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 69
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

Če so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem 
pododstavku, lahko organ ESMA uvede 
prepoved ali omejitev iz odstavka 1 kot 
previdnostni ukrep, preden se naložbeni 
produkt ali finančni instrument začne 
tržiti ali proda strankam.

Or. en

Predlog spremembe 70
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 4 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

4a. Preden sprejme odločitev v skladu z 
odstavkom 1, lahko organ ESMA sporoči 
svojo namero, da bo prepovedal ali omejil 
naložbeni produkt ali finančni 
instrument, razen če se v določenem roku 
opravijo potrebne spremembe lastnosti 
naložbenega produkta ali finančnega 
instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 71
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 6
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Predlog Komisije Predlog spremembe

6. ESMA prepoved ali omejitev iz 
odstavka 1 pregleda v ustreznih intervalih 
in vsaj vsake tri mesece. Če se prepoved ali 
omejitev po treh mesecih ne podaljša, 
samodejno preneha veljati.

6. ESMA prepoved ali omejitev iz 
odstavka 1 pregleda v ustreznih intervalih 
in vsaj vsake tri mesece. Če se prepoved ali 
omejitev uvede zaradi zaščite vlagateljev, 
organ ESMA preuči prepoved ali omejitev 
enkrat letno. Če se prepoved ali omejitev 
po treh mesecih oziroma enem letu ne 
podaljša, samodejno preneha veljati.

Or. en

Predlog spremembe 72
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 8

Predlog Komisije Predlog spremembe

8. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, v katerih 
opredeli merila in dejavnike, ki jih mora 
upoštevati ESMA pri določanju, kdaj je 
ogrožena zaščita vlagateljev ali pravilno 
delovanje in celovitost finančnih trgov ter 
stabilnost celotnega finančnega sistema v 
Uniji ali njegovega dela iz odstavka 2(a).

8. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, v katerih 
opredeli merila in dejavnike, ki jih mora 
upoštevati ESMA pri določanju, kdaj je 
ogrožena zaščita vlagateljev ali pravilno 
delovanje in celovitost finančnih trgov ter 
stabilnost celotnega finančnega sistema v 
Uniji ali njegovega dela iz odstavka 2(a).
Ti delegirani akti zagotovijo, da lahko 
organ ESMA po potrebi sprejme 
previdnostne ukrepe, ne da bi mu bilo 
treba čakati na to, da se produkt ali 
finančni instrument začne tržiti ali da se 
vrsta dejavnosti ali praksa začne izvajati.

Or. en

Predlog spremembe 73
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek -1 (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

-1. Pristojni organi spremljajo naložbene 
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produkte, vključno s strukturiranimi 
depoziti in finančnimi instrumenti, ki se 
tržijo, razširjajo ali prodajajo v njihovi 
državi članici ali iz nje, ter lahko 
proaktivno preučujejo nove naložbene 
produkte ali finančne instrumente, preden 
se začnejo tržiti, razširjajo ali prodajajo v 
zadevni državi članici ali iz nje.

Or. en

Predlog spremembe 74
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 – točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

(a) trženje, razširjanje ali prodajo nekaterih
naložbenih produktov, vključno s 
strukturiranimi depoziti, finančnih 
instrumentov ali finančnih instrumentov, ki 
imajo nekatere značilnosti; ali

Or. en

Predlog spremembe 75
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 76
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Predlog Komisije Predlog spremembe

(b) obstoječe pravne zahteve v skladu z 
zakonodajo Unije, ki veljajo za finančni 
instrument ali posel ali prakso, ne 
obravnavajo zadostno tveganj iz 
odstavka (a), zadevno vprašanje pa se ne bi 
bolje obravnavalo z boljšim nadzorom ali 
uveljavljanjem obstoječih zahtev;

(b) obstoječe pravne zahteve v skladu z 
zakonodajo Unije, ki veljajo za naložbeni 
produkt, finančni instrument ali posel ali 
prakso, ne obravnavajo zadostno tveganj iz 
točke (a), zadevno vprašanje pa se ne bi 
bolje obravnavalo z boljšim nadzorom ali 
uveljavljanjem obstoječih zahtev;

Or. en

Predlog spremembe 77
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

Predlog Komisije Predlog spremembe

Če so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem 
pododstavku, lahko pristojni organ uvede 
prepoved ali omejitev kot previdnostni 
ukrep, preden se naložbeni produkt ali 
finančni instrument začne tržiti, razširjati 
ali proda strankam.

Or. en

Predlog spremembe 78
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2 a (novo)

Predlog Komisije Predlog spremembe

2a. Preden uvede prepoved ali omejitev v 
skladu z odstavkom 1, lahko pristojni 
organ sporoči svojo namero, da bo 
prepovedal ali omejil naložbeni produkt 
ali finančni instrument, razen če se v 
določenem roku opravijo potrebne 
spremembe lastnosti naložbenega 
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produkta ali finančnega instrumenta.

Or. en

Predlog spremembe 79
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3 – uvodni del

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 80
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 10

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

10. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 41 sprejme ukrepe, v katerih 
opredeli merila in dejavnike, ki jih mora 
upoštevati ESMA pri določanju, kdaj sta 
ogrožena pravilno delovanje in celovitost 
finančnih trgov, vključno v zvezi z 
ureditvijo dobave fizičnega blaga, ali 
stabilnost celotnega finančnega sistema v 
Uniji ali njegovega dela iz odstavka 2(a) .
Ta merila in dejavniki morajo upoštevati 
osnutke regulativnih tehničnih 
standardov, pripravljene v skladu s 
členom 59(3) Direktive .../.../EU [nova 
direktiva o trgih finančnih instrumentov], 
in morajo razlikovati med primeri, ko 
ESMA sprejme ukrepe, ker pristojni 
organ ni ukrepal, in primeri, ko ESMA 
obravnava dodatno tveganje, ki ga 
pristojni organ ne more obravnavati, v 
skladu s točko (i) člena 71(2) ter točkama 
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(f) in (g) člena 72(1) Direktive .../.../EU 
[nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov].

Or. en

Predlog spremembe 81
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 82
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 6 – pododstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

6. Organ ESMA pripravi osnutke
regulativnih tehničnih standardov, v katerih 
so natančno opredeljene informacije, ki jih 
podjetje iz tretje države, ki je vlagatelj, 
predloži ESMA v svoji vlogi za registracijo 
v skladu z odstavkom 3, ter oblika 
informacij, ki jo je treba zagotoviti v 
skladu s členom 4.

Or. en
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Predlog spremembe 83
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 6 – pododstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

Organ ESMA predloži Komisiji te 
regulativne tehnične standarde 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 od 
začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 84
Predlog uredbe
Člen 36 – odstavek 6 – pododstavek 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 85
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme sklep v skladu s 
postopkom iz člena 42 za tretjo državo, če 
pravne in nadzorne ureditve te tretje države 
zagotavljajo, da podjetja z dovoljenjem v 
tej tretji državi izpolnjujejo pravno 

Komisija lahko sprejme sklep v skladu s 
postopkom pregleda iz člena 42(2) za 
tretjo državo, če pravne in nadzorne 
ureditve te tretje države zagotavljajo, da 
podjetja z dovoljenjem v tej tretji državi 
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zavezujoče zahteve, ki imajo enakovreden 
učinek kot zahteve iz Direktive 
št. [MiFID], te uredbi in Direktive 
2006/49/ES [direktiva o kapitalski 
ustreznosti] in njunih izvedbenih ukrepov 
ter da pravni okvir te tretje države določa 
enakovredno vzajemno registracijo in 
ureditev za zagotavljanje storitev v tej tretji 
državi s priznavanjem okvira za skrbno 
upravljanje, ki se v skladu s to direktivo 
uporablja za investicijska podjetja.

izpolnjujejo pravno zavezujoče zahteve, ki 
imajo enakovreden učinek kot zahteve iz 
Direktive št. .../.../EU [MiFID], te uredbe
in Direktive 2006/49/ES in njunih 
izvedbenih ukrepov ter da pravni okvir te 
tretje države določa enakovredno vzajemno 
registracijo in ureditev za zagotavljanje 
storitev v tej tretji državi s priznavanjem 
okvira za skrbno upravljanje, ki se v skladu 
s to direktivo uporablja za investicijska 
podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 40

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 87
Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

2. Pooblastilo se prenese za nedoločen čas 
od datuma iz člena 41(1).

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz člena 2(3), člena 4(3), člena 6(2), 
člena 8(4), člena 10(2), člena 11(2), člena 
12(2), člena 13(7), člena 14(5) in 14(6), 
člena 16(3), člena 18(2) in 18(3), člena 
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19(3), člena 20(3), člena 28(6), člena 
29(6), člena 30(3), člena 31(8), člena 
32(6) in člena 35(10) se prenese za 
nedoločen čas.

Or. en

Predlog spremembe 88
Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 3

Predlog Komisije Predlog spremembe

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče prenos pooblastila. S sklepom 
o preklicu pooblastila preneha veljati 
pooblastilo iz navedenega sklepa. Preklic 
začne veljati dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. 
Odločitev ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov.

3. Evropski parlament ali Svet lahko kadar 
koli prekliče prenos pooblastila iz člena 
2(3), člena 4(3), člena 6(2), člena 8(4), 
člena 10(2), člena 11(2), člena 12(2), 
člena 13(7), člena 14(5) in 14(6), člena 
16(3), člena 18(2) in 18(3), člena 19(3), 
člena 20(3), člena 28(6), člena 29(6), 
člena 30(3), člena 31(8), člena 32(6), in 
člena 35(10). S sklepom o preklicu 
pooblastila preneha veljati pooblastilo iz 
navedenega sklepa. Preklic začne veljati 
dan po objavi sklepa v Uradnem listu 
Evropske unije ali na poznejši datum, ki je 
v njem naveden. Odločitev ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 89
Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 5

Predlog Komisije Predlog spremembe

5. Delegiran akt začne veljati le, če mu 
Evropski parlament ali Svet v 
dveh mesecih od uradnega obvestila, ki sta 
ga prejela v zvezi s tem aktom, ne 
nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega 
roka oba uradno obvestila Komisijo, da mu 
ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na 

5. Delegiran akt začne veljati le, če mu 
Evropski parlament ali Svet v treh mesecih 
od uradnega obvestila, ki sta ga prejela v 
zvezi s tem aktom, ne nasprotujeta ali če 
sta pred iztekom tega roka oba uradno 
obvestila Komisijo, da mu ne bosta 
nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 
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pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za dva meseca.

Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za tri mesece.

Or. en

Predlog spremembe 90
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

1. Komisiji pri sprejemanju izvedbenih 
aktov v skladu s členi 24, 26 in 37 pomaga 
Evropski odbor za vrednostne papirje, 
ustanovljen s Sklepom 
Komisije 2001/528/ES. Ta 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. Ta odbor je odbor 
v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

Or. en

Predlog spremembe 91
Predlog uredbe
Člen 42 – odstavek 2

Predlog Komisije 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

Predlog spremembe 92
Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

2. Pred ...* Komisija po posvetovanju z 
ESMA predloži poročilo Svetu in 
Parlamentu o delovanju člena 23, vključno 
s tem, ali vsebina in oblika poročil o 
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Svetu in Parlamentu o delovanju člena 13, 
vključno s tem, ali vsebina in oblika 
poročil o poslih, ki jih prejemajo in si jih 
izmenjujejo pristojni organi, v celoti 
omogočata spremljanje poslov 
investicijskih podjetij v skladu s 
členom 13(1). Komisija lahko sprejme 
katere koli ustrezne predloge, vključno z 
zagotavljanjem, da se podatki o poslih 
posredujejo v sistem, ki ga določi ESMA, 
namesto pristojnim organom, kar zadevnim 
pristojnim organom omogoča dostop do 
vseh informacij, sporočenih v skladu s tem 
členom.

poslih, ki jih prejemajo in si jih 
izmenjujejo pristojni organi, v celoti 
omogočata spremljanje poslov 
investicijskih podjetij v skladu s 
členom 23(1). Komisija lahko sprejme 
katere koli ustrezne predloge, vključno z 
zagotavljanjem, da se podatki o poslih 
posredujejo v sistem, ki ga določi ESMA, 
namesto pristojnim organom, kar zadevnim 
pristojnim organom omogoča dostop do 
vseh informacij, sporočenih v skladu s tem 
členom.

______________
*UL vstaviti datum: 42 mesecev od 
začetka veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 93
Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

1. Finančne institucije iz tretjih držav 
lahko še naprej opravljajo storitve in posle
v državah članicah v skladu z nacionalnimi 
ureditvami eno leto po tem, ko Komisija v 
skladu s členom 41(3) Direktive .../.../EU 
[nova direktiva o trgih finančnih 
instrumentov] sprejme odločitev v zvezi z 
zadevno tretjo državo.

Or. en

Predlog spremembe 94
Predlog uredbe
Člen 45 – odstavek 2
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Predlog Komisije Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 95
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 1

Predlog Komisije Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po 
objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 96
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2

Predlog Komisije Predlog spremembe

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

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

______________
*UL vstaviti datum: 18 mesecev od 
začetka veljavnosti te uredbe.



PE485.888v01-00 52/54 PR\895737SL.doc

SL

Or. en
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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 začela 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 se pregled izvaja 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 je pregled direktive MiFID pomemben korak k preglednim in učinkovitim finančnim 
trgom v Evropski uniji, poročevalec na splošno pozdravlja predloga Komisije, saj je 
Parlament v svoji resoluciji z dne 14. decembra 2010 o regulaciji trgovanja s finančnimi 
instrumenti – „dark pools“ itd. (2010/2075(INI)) prav to izpostavil kot eno bistvenih 
vprašanj. 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: organizirani trgi, večstranski sistemi trgovanja 
(MTF) in sistematični internalizatorji.

Mnenje poročevalca

Poročevalec podpira predlog Komisije za razširitev področja uporabe pravil iz direktive 
MiFID, saj je naklonjen odpravi vseh vrzeli v zakonodajnem okviru, da ne bi nekateri deli 
trga ostali neregulirani.

Direktiva MiFID I je razlikovala med tremi kategorijami organiziranih mest izvrševanja, in 
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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 organiziranimi sistemi 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 ustvarili novih vrzeli, 
predlaga, da se kategorija OTF omeji na nelastniške vrednostne papirje. Poročevalec predlaga 
tudi, da se jasneje opredelita „dvostranski“ in „večstranski sistem“, da bi zagotovili natančno 
razlikovanje med dvo- in večstranskim trgovanjem in da bi za udeležence na trgu veljala 
ustrezna pravila.

Poročevalec opozarja na določbe o dostopu do infrastrukture trga. Meni, da bi lahko tak 
dostop povzročil težave v smislu drobitve likvidnosti in da je treba nadzornikom omogočiti 
posredovanje, kot je bilo priznano v uredbi EMIR, da se te težave ne bi pojavile.

V skladu s predlogom uredbe MiFIR bi bilo treba zahteve po preglednosti pred trgovanjem 
in po njem razširiti tudi na produkte, podobne lastniškim, in nelastniške produkte. Ker 
zagovarja ukrepe, ki povečujejo preglednost, poročevalec podpira ta pristop in zgolj prilagaja 
možnost opustitve za nelastniške produkte. Obveznost poročanja o poslih pristojnim 
organom, ki jo je predlagala Komisija, vključuje novo zahtevo za RM, MTF in OTF, in sicer 
da vodijo evidenco naročil, ki je na voljo nadzornikom vsaj 5 let. Poročevalec pozdravlja te 
predloge.

Po mnenju Komisije bi lahko pristojni organi določili trajno prepoved finančnih produktov 
ali dejavnosti ali praks, kar bi usklajeval organ ESMA. Organ ESMA pa bi lahko uvedel 
začasno prepoved ali omejitev produktov, praks in storitev. Poročevalec dvomi v to, da bi 
možnost zgolj naknadne prepovedi produktov ali storitev lahko zagotovila stabilnost 
finančnega trga ali zaščito vlagateljev, zato predlaga dva dodatna predloga. Prvič, ESMA ali 
pristojni organi bi morali spremljati ne le finančne instrumente, ampak tudi naložbene 
produkte, ki vključujejo strukturirane depozite. Drugič, poleg možnosti uvedbe prepovedi ali 
omejitev za produkte, ki so se že tržili, bi moral imeti organ ESMA ali pristojni organi tudi 
možnost uvedbe omejitev ali prepovedi kot previdnostni ukrep, preden se naložbeni produkt 
ali finančni instrument da na trg. Poleg tega bi morali organ ESMA in pristojni organi 
sporočiti svojo namero, da bodo prepovedali naložbeni produkt ali finančni instrument kot 
previdnostni ukrep, tako da bi bilo mogoče v določenem roku izvesti spremembe ustreznega 
instrumenta ali produkta.

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.


