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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Z Direktivo 2003/6/ES o zlorabi trga je bil uveden celovit okvir za preprečevanje „zlorabe 
trga” (trgovanje z notranjimi informacijami in prakse tržne manipulacije). Predlagana uredba 
razširja področje uporabe tega okvira na vse finančne instrumente, ki so zajeti v direktivi o 
trgih finančnih instrumentov, da bi se povečala celovitost trga in zaščita vlagateljev, hkrati pa 
zagotovila enotna pravila in enaki konkurenčni pogoji.

V prenovljeni uredbi, ki jo je Komisija hkrati predlagala, so pravice do emisij po sistemu 
trgovanja z njimi prevrednotene v finančne instrumente, tako da za ves trg pravic do emisij 
velja ureditev za finančni trg.
Ker 80 % trga pravic do emisij sestavlja trg izvedenih finančnih instrumentov, ki je že zajet v 
direktivah o trgih finančnih instrumentov in zlorabi trga, je namen nove uredbe o zlorabi trga 
razširiti zaščito na primarni trg in neurejene promptne trge za pravice do emisij, zato da se 
preprečijo prakse, ki bi lahko spodkopale zaupanje v sistem trgovanja z emisijami. 
Uporabljali bi se direktiva o trgih finančnih instrumentov in Direktiva 2003/6/ES o zlorabi 
trga, s čimer bi se izboljšala varnost trga, ne da bi to vplivalo na njegov namen, ki je še vedno 
zmanjšanje emisij.

Če se pravice do emisij iz sistema trgovanja z njimi pri pregledu direktive o trgih finančnih 
instrumentov prevrednotijo v finančne instrumente, pravice do emisij pa spadajo na področje 
uporabe okvira za zlorabo trga, je treba ob upoštevanju posebnega značaja teh instrumentov 
prilagoditi tudi določbe. 

Zato se s predlogom uredbe za pravice do emisij uvaja posebna opredelitev notranjih 
informacij. Za razliko od tradicionalnih finančnih instrumentov izdajatelj (odgovorni javni 
organ, kot je Komisija, katere cilji v zvezi s podnebno politiko ne bi smele ovirati obveznosti 
razkritja) nima obveznosti razkriti notranjih informacij, pač pa je to obveznost udeležencev na 
trgu. Informacije, ki jih je treba razkriti, so ponavadi povezane s fizično dejavnostjo strani, ki 
informacije razkriva, in sicer z zmogljivostjo in uporabo naprav.

Pripravljavec mnenja podpira predlog Komisije, da se pravice do emisij vključijo v okvir za 
zlorabo trga in s tem zagotovi, da vse organizirano trgovanje poteka na urejenih mestih in so 
zahteve glede preglednosti, organizacije in tržnega nadzora skoraj enake. Obenem je bila 
predlagana vrsta sprememb, da bi se izboljšala učinkovitost predloga.

Pomemben vidik uredbe je zlasti, da predvideva izvzetje iz obveznosti razkritja notranjih 
informacij za tiste udeležence na trgu, ki ne bi vplivali bistveno na oblikovanje cen pravic do 
emisije. Komisija ima namen z delegiranim aktom določiti minimalni prag za izvzetje 
(izražen v letnih emisijah CO2 ali vhodni toplotni moči ali kombinaciji obeh). 

V praksi lahko pričakujemo, da bodo le informacije o dejavnosti največjih emisijskih virov v 
sistemu trgovanja z emisijami (ki običajno spadajo v energetski sektor EU) bistveno vplivale 
na oblikovanje ogljikovih cen: po ocenah v EU zgolj približno 7 % naprav (največje med 
njimi izpustijo več kot 500.000 ton CO2 na leto) proizvede 80 % emisij, medtem ko ima samo 
20 podjetij v rokah približno polovico na trgu dodeljenih pravic.
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Potemtakem bi bilo primerno, da se omenjeni prag že vnaprej izrecno določi v besedilu 
uredbe in tako prepreči negotovost na trgu. Pripravljavec mnenja z namenom, da se obveznost 
razkritja informacij uvede samo za najpomembnejše subjekte na trgu, predlaga, da se določi 
prag 3 milijonov ton ekvivalenta ogljikovega dioksida in 300 MW nazivne vhodne toplotne 
moči za dejavnosti izgorevanja. Ne glede na to se zdi primerno, da je Komisija pooblaščena 
za spremembe teh pragov z delegiranimi akti, da bi lahko upoštevala tehnološki razvoj in 
spremembe na trgu, tako da se na primer odpravijo nestanovitnost cen ali opazne tržne 
nesomernosti.

Poleg tega je pojasnjeno, da bi morala za uradnike na Komisiji in v državah članicah, ki imajo 
dostop do notranjih informacij, veljati prepoved sodelovanja v praksah zlorabe trga.

In nazadnje je dodana določba, s katero se na področje uporabe uredbe vključijo bodoči 
sistemi trgovanja z emisijami, pri katerih bi lahko EU sodelovala na podlagi globalnih 
sporazumov, da se zagotovi enaka raven varstva trga kot za sistem trgovanja z emisijami EU.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Ker so bile pravice do emisij pri 
pregledu direktive o trgih finančnih 
instrumentov ovrednotene kot finančni 
instrumenti, bodo ti instrumenti prav tako 
spadali na področje uporabe te uredbe. V 
skladu z direktivo o sistemu trgovanja z 
emisijami EU so Evropska komisija, 
države članice in drugi uradno imenovani 
organi med drugim pristojni za tehnično 
izdajo pravic do emisij, njihovo prosto 
dodelitev upravičenim industrijskim 
sektorjem in novim udeležencem ter bolj 
na splošno za razvoj in izvajanje okvira 
Unije za podnebno politiko, ki je osnova 
za zagotavljanje pravic do emisij kupcem z 
obveznostmi v sistemu trgovanja z 
emisijami EU.  Ti javni organi imajo pri 
izvajanju svojih nalog dostop do cenovno 
občutljivih nejavnih informacij in morajo 
v skladu z direktivo o sistemu trgovanja z 
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emisijami EU izvajati nekatere dejavnosti 
na trgu, ki so povezane s pravicami do 
emisij. Da bi Evropska komisija, države 
članice in drugi uradno imenovani organi 
ohranili zmožnost razvijati in izvajati 
podnebno politiko Unije, so dejavnosti teh 
uradnih organov, ki jih lahko izvajajo 
zgolj v okviru te politike in v zvezi s 
pravicami do emisij, izvzete iz veljavnosti 
te uredbe. Izvzetje ne bi smelo negativno 
vplivati na skupno tržno preglednost, saj 
imajo ti javni organi z zakonom določene 
obveznosti, da delujejo tako, da se 
zagotavlja pravilno, pošteno in 
nediskriminacijsko razkritje in dostop do 
vseh novih odločitev, razvoja in podatkov, 
ki so cenovno občutljivi. Poleg tega 
obstajajo v direktivi EU o sistemu 
trgovanja z emisijami in njenih izvedbenih 
aktih zaščitni ukrepi za pošteno in 
nediskriminacijsko razkritje nekaterih 
cenovno občutljivih podatkov, s katerimi 
razpolagajo javni organi. Hkrati se 
izvzetje za javne organe, ki ravnajo v 
okviru podnebne politike Unije, ne bi 
smelo raztezati na primere, ko so ti javni 
organi udeleženi v ravnanju ali poslih, s 
katerimi se uresničuje podnebna politika 
Unije, ali če so fizične osebe, ki delajo za 
katerega od teh organov, udeležene pri 
ravnanju ali v poslih na svoj račun.

Or. en

(Glej predlog spremembe 2 k uvodni izjavi 16.)

Obrazložitev

Razloge in omejitve za izključitev javnih organov (izdajateljev pravic do emisij) iz področja 
uporabe te uredbe je treba boljše pojasniti, kadar s svojimi dejanji uresničujejo podnebno 
politiko Unije. Pojasniti je treba tudi, da javni uradniki z dostopom do notranjih informacij o 
pravicah do emisij ne smejo uporabljati svoje znanje, da bi se udeležili dejavnosti tržne 
zlorabe.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Zaradi obravnavanja pravic do 
emisije kot finančnih instrumentov v 
okviru pregleda direktive o finančnih 
trgih instrumentov, bodo ti instrumenti 
prav tako vključeni v področje uporabe te 
uredbe. Glede na posebne značilnosti 
navedenih instrumentov in strukturne 
značilnosti trga ogljika je treba zagotoviti, 
da dejavnosti držav članic, Evropske 
komisije in drugih uradno imenovanih 
organov, ki vključujejo pravice do emisije 
in so namenjene izvajanju podnebne 
politike Unije, niso ovirane. Poleg tega 
mora obveznost razkritja notranjih 
informacij veljati za udeležence na 
navedenem trgu na splošno. Da se prepreči 
izpostavljanje trga nekoristnemu poročanju 
in se ohrani stroškovna učinkovitost 
predvidenega ukrepa, je treba omejiti 
regulatorni vpliv te obveznosti le na 
operaterje sistema EU za trgovanje z 
emisijami, za katere se lahko zaradi 
njihove velikosti in dejavnosti razumno 
pričakuje, da bodo pomembno vplivali na 
ceno pravic do emisije. Kadar udeleženci 
na trgu s pravicami do emisije že 
izpolnjujejo enakovredne obveznosti 
razkritja notranjih informacij, zlasti v 
skladu z Uredbo o celovitosti in 
preglednosti energetskega trga 
(Uredba (EU) št. ... Evropskega parlamenta 
in Sveta o celovitosti in preglednosti 
energetskega trga na debelo), obveznost 
razkritja notranjih informacij glede pravic 
do emisije ne sme povzročiti podvajanja 
obveznih razkrivanj, ki imajo bistveno 
enako vsebino.

(16) Ker posamezni udeleženci na trgu 
razpolagajo s precejšnjo količino nejavnih 
cenovno občutljivih informacij, ki vplivajo 
na povpraševanje po pravicah do emisij, 
bi morala obveznost razkritja notranjih 
informacij veljati za udeležence na 
navedenem trgu na splošno. Da se prepreči 
izpostavljanje trga nekoristnemu poročanju 
in se ohrani stroškovna učinkovitost 
predvidenega ukrepa, je treba omejiti 
regulatorni vpliv te obveznosti le na 
operaterje sistema EU za trgovanje z 
emisijami, za katere se lahko zaradi 
njihove velikosti in dejavnosti razumno 
pričakuje, da bodo pomembno vplivali na 
ceno pravic do emisije. V besedilu te 
uredbe bi bilo treba potem določiti 
minimalne pragove za namene uporabe 
tega izvzetja, Komisijo pa pooblastiti za 
sprejemanje ukrepov, s katerimi bi se ti 
pragovi z delegiranimi akti spreminjali. 
Informacija, ki jo je treba razkriti, bi se 
morala nanašati na fizično delovanje 
strani, ki bi informacijo razkrila, ne pa na 
njene načrte ali strategije za trgovanje s 
pravicami do emisij. Kadar udeleženci na 
trgu s pravicami do emisije že izpolnjujejo 
enakovredne obveznosti razkritja notranjih 
informacij, zlasti v skladu z Uredbo o 
celovitosti in preglednosti energetskega 
trga (Uredba (EU) št. ... Evropskega 
parlamenta in Sveta o celovitosti in 
preglednosti energetskega trga na debelo), 
obveznost razkritja notranjih informacij 
glede pravic do emisije ne sme povzročiti 
podvajanja obveznih razkrivanj, ki imajo 
bistveno enako vsebino.

Or. en

(Glej predlog spremembe 1 k uvodni izjavi 15a.)
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Obrazložitev

Zaradi gotovosti na trgu je primerno, da so pragovi za izvzetje iz obveznosti razkritja 
notranjih informacij določeni v besedilu uredbe in omenjeni v uvodni izjavi skupaj z razlogi 
njihove uvedbe. Pomembno je tudi, da se strategije trgovanja izrecno izključijo iz informacije, 
ki jo je treba razkriti.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Komisijo je treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje delegiranih aktov. Delegirane 
akte je treba sprejeti zlasti v zvezi s pogoji 
za programe odkupa in stabilizacijo 
finančnih instrumentov, kazalniki 
manipulativnega ravnanja iz Priloge 1, 
pragom za določanje uporabe obveznosti 
glede javnega razkritja za udeležence na 
trgu s pravicami do emisije, pogoji za 
oblikovanje seznamov za trgovanje z 
notranjimi informacijami ter pragom in 
pogoji glede poslov vodilnih delavcev. 
Zlasti je pomembno, da se Komisija med 
pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, 
tudi s strokovnjaki. Komisija mora pri 
pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 
zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(42) Komisijo je treba v skladu s 
členom 290 Pogodbe pooblastiti za 
sprejemanje delegiranih aktov. Delegirane 
akte je treba sprejeti zlasti v zvezi s pogoji 
za programe odkupa in stabilizacijo 
finančnih instrumentov, kazalniki 
manipulativnega ravnanja iz Priloge 1, 
pragovoma za določanje uporabe 
obveznosti glede javnega razkritja za 
udeležence na trgu s pravicami do emisije, 
pogoji za oblikovanje seznamov za 
trgovanje z notranjimi informacijami ter 
pragom in pogoji glede poslov vodilnih 
delavcev. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija med pripravljalnim delom 
ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki. 
Komisija mora pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti hkratno, 
pravočasno in ustrezno posredovanje 
zadevnih dokumentov Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Obstajata dva pragova, eden izražen v ekvivalentu ogljikovega dioksida, drugi pa v nazivni 
vhodni toplotni moči za dejavnosti izgorevanja.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba se ne uporablja za dejavnosti 
države članice, Evropske komisije ali 
katerega koli drugega uradno imenovanega 
organa ali katere koli osebe, ki deluje v
njihovem imenu, ki se nanašajo na pravice 
do emisije in se izvajajo v okviru podnebne 
politike Unije.

2. Ta uredba se ne uporablja za dejavnosti 
države članice, Evropske komisije ali 
katerega koli drugega uradno imenovanega 
organa ali katere koli osebe, ki deluje v 
njihovem imenu, ki se nanašajo na pravice 
do emisije in se izvajajo zgolj v okviru 
podnebne politike Unije.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da se izvzetje iz področja uporabe zagotavlja organom, ki delujejo 
izključno v okviru podnebne politike Unije, medtem ko za posamezne javne uradnike z 
dostopom do notranjih informacij, ki bi lahko vplivale na trg pravic do emisij, še vedno v 
celoti veljajo pravila o tržni zlorabi.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene uporabe odstavka 1 se šteje, 
da imajo informacije natančno določene 
lastnosti, če navajajo okoliščine, ki že 
obstajajo ali pa se jih lahko razumno 
pričakuje v prihodnosti, ali dogodek, ki je 
že nastopil ali pa se ga lahko razumno 
pričakuje v prihodnosti, in če so dovolj 
natančne, da omogočijo oblikovanje 
zaključkov o možnem vplivu teh okoliščin 
ali dogodka na cene finančnih 
instrumentov, povezanih blagovnih 
promptnih pogodb ali finančnih produktov 
na dražbi na podlagi pravic do emisije.

2. Za namene uporabe odstavka 1 se šteje, 
da imajo informacije natančno določene 
lastnosti, če navajajo okoliščine, ki že 
obstajajo ali pa se jih lahko razumno 
pričakuje v prihodnosti, ali dogodek, ki je 
že nastopil ali pa se ga lahko razumno 
pričakuje v prihodnosti, in če so dovolj 
natančne, da omogočijo oblikovanje 
zaključkov o možnem vplivu teh okoliščin
ali dogodka na cene finančnih 
instrumentov, povezanih blagovnih 
promptnih pogodb, pravic do emisij ali na 
njih temelječih finančnih produktov na 
dražbi.

Or. en
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(Glej predlog spremembe 6 na člen 6, odstavek 3.)

Obrazložitev

Sprememba se uvede zaradi uskladitve besedila z drugimi določbami v uredbi.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za namene uporabe odstavka 1 
informacije, ki bi, če bi postale javne, 
verjetno znatno vplivale na cene finančnih 
instrumentov, povezanih blagovnih 
promptnih pogodb ali finančnih produktov 
na dražbi na podlagi pravic do emisije,
pomenijo informacije, ki bi jih razumni 
vlagatelj verjetno uporabil kot del podlage 
za svoje naložbene odločitve.

3. Za namene uporabe odstavka 1 
informacije, ki bi, če bi postale javne, 
verjetno znatno vplivale na cene finančnih 
instrumentov, povezanih blagovnih 
promptnih pogodb, pravic do emisij ali na 
njih temelječih finančnih produktov na 
dražbi, pomenijo informacije, ki bi jih 
razumni vlagatelj verjetno uporabil kot del 
podlage za svoje naložbene odločitve.

Or. en

(Glej predlog spremembe 5 na člen 6, odstavek 2.)

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi pododstavek se ne uporablja za 
udeleženca na trgu s pravicami do emisije, 
če emisije iz naprav ali letalskih dejavnosti, 
ki jih ima v lasti, jih nadzoruje ali je zanje 
odgovoren, v predhodnem letu niso 
presegle najnižjega praga ekvivalenta 
ogljikovega dioksida in med izvajanjem 
dejavnosti izgorevanja nazivna vhodna 
toplotna moč ni presegla najnižjega praga.

Prvi pododstavek se ne uporablja za 
udeleženca na trgu s pravicami do emisije, 
če emisije iz naprav ali letalskih dejavnosti, 
ki jih ima v lasti, jih nadzoruje ali je zanje
odgovoren, v predhodnem letu niso 
presegle najnižjega praga 3 milijonov ton 
ekvivalenta ogljikovega dioksida in med 
izvajanjem dejavnosti izgorevanja nazivna 
vhodna toplotna moč ni presegla najnižjega 
praga 300 MW.

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi večje gotovosti na trgu je primerno od začetka besedila uredbe določiti pragova za 
izvzetje iz obveznosti razkritja informacij. Številke so bile določene tako, da so vključeni samo 
veliki udeleženci na trgu, katerih dejavnosti bodo predvidoma močno vplivale na oblikovanje 
cene in pokrivajo približno 75 % skupnega trga pravic. Opozoriti je treba, da 3 milijone ton 
ekvivalenta ogljikovega dioksida izpusti 6 „večjih” naprav, in sicer vsaka po 500.000 ton.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija z delegiranim aktom v skladu s 
členom 31 sprejme ukrepe, s katerimi se 
določita najnižji prag ekvivalenta 
ogljikovega dioksida in najnižji prag 
nazivne vhodne toplotne moči za namene 
uporabe izvzetja iz drugega pododstavka.

Komisija se pooblasti, da z delegiranim 
aktom v skladu s členom 31 sprejme 
ukrepe, s katerimi se spremenita najnižji 
prag ekvivalenta ogljikovega dioksida in 
najnižji prag nazivne vhodne toplotne moči 
za namene uporabe izvzetja iz drugega 
pododstavka. Pri sprejetju delegiranega 
akta iz tega pododstavka Komisija oceni, 
ali sprememba najnižjega praga 
ekvivalenta ogljikovega dioksida ali 
najnižjega praga nazivne vhodne toplotne 
moči ustrezata potrebam, ki izvirajo iz 
novega tehnološkega in tržnega razvoja.

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko je vnaprejšnja določitev praga bistvena, da se zagotovi več jasnosti za udeležence 
na trgu in prepreči pravna negotovost, je vendarle koristno pooblastiti Komisijo za 
spremembo pragov z delegiranim aktom zaradi reševanja težav na trgu (zapaženih 
nesomernosti, nestanovitnosti cen itd.) in/ali političnih potreb (kot je postopno zmanjševanje 
emisij zaradi podnebne politike Unije).

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organ lahko izdajatelju 5. Pristojni organ lahko izdajatelju 
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finančnega instrumenta dovoli odložitev 
razkritja notranjih informacij javnosti, če 
so izpolnjeni naslednji pogoji:

finančnega instrumenta ali udeležencu na 
trgu pravic do emisij dovoli odložitev 
razkritja notranjih informacij javnosti, če 
so izpolnjeni naslednji pogoji:

Or. en

Obrazložitev

Nobenega razloga ni, da bi bili udeleženci na trgu pravic do emisij izvzeti iz možnosti, da 
prejmejo uradno dovoljenje za odložitev razkritja notranjih informacij.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če Evropska unija sodeluje v sistemu 
trgovanja z emisijami s tretjo državo, 
pravice do emisij po tem sistemu in na 
njih temelječi finančni produkti na dražbi 
spadajo na področje uporabe te uredbe. 
Komisija po potrebi z delegiranimi akti v 
skladu s členom 31 sprejme ukrepe, s 
katerimi določi merila za vključitev.

Or. en

Obrazložitev
Tudi za sisteme trgovanja, pri katerih bi utegnila Unija v prihodnosti sodelovati na podlagi 
globalnih sporazumov, je treba zagotoviti varstvo trga.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je v skladu s členom 32 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z dopolnitvijo in spremembo 
pogojev za programe odkupa in 
stabilizacijo finančnih instrumentov, 

Komisija je v skladu s členom 32 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi z dopolnitvijo in spremembo 
pogojev za programe odkupa in 
stabilizacijo finančnih instrumentov, 



PE485.944v01-00 12/12 PA\896251SL.doc

SL

opredelitvami iz te uredbe, pogoji za 
pripravo seznamov oseb z dostopom do 
notranjih informacij, pogoji v povezavi s 
posli vodilnih delavcev in ureditvami za 
osebe, ki posredujejo informacije, na 
podlagi katerih je mogoče odkriti kršitve te 
uredbe.

opredelitvami iz te uredbe, pragovi za 
določitev, kdaj se obveznost javnega 
razkritja uporablja za udeležence na trgu 
pravic do emisij, pogoji za pripravo 
seznamov oseb z dostopom do notranjih 
informacij, pogoji v povezavi s posli 
vodilnih delavcev in ureditvami za osebe, 
ki posredujejo informacije, na podlagi 
katerih je mogoče odkriti kršitve te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Pragove za emisije je treba omeniti med določbami, ki jih lahko Komisija z delegiranimi akti 
dopolnjuje ali spreminja.


