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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Direktiva o trgih finančnih instrumentov (2004/39/ES), ki velja od novembra 2007, je eden od 
temeljev finančne ureditve EU. Pripravljavec mnenja priznava, da je potrebna revizija, če 
želimo popraviti njene pomanjkljivosti.

V času veljavnosti direktive je prišlo do dveh večjih sprememb, zaradi katerih so potrebne 
izboljšave: kot prvo so se finančni trgi močno razvili, na primer z novimi produkti. Drugič: s 
finančno krizo leta 2008 in njenimi posledicami so se pokazale šibke plati v delovanju in 
preglednosti teh trgov ter pomanjkljivosti direktive o trgih finančnih instrumentov pri 
njihovem reševanju. Komisija glede na pridobljene izkušnje predlaga revizijo direktive, katere 
glavni cilji so: 

- povečati preglednost in nadzor nad manj urejenimi trgi, 
- zmanjšati tveganje za motnje na trgu in sistemska tveganja, 
- boljša zaščita vlagateljev in povrnitev zaupanja, 
- večja učinkovitost finančnih trgov in zmanjšanje nepotrebnih stroškov za udeležence ter
- večja preglednost in boljša ureditev finančnih trgov. 

Predlagana nova zakonodaja vsebuje dva različna pravna instrumenta – direktivo in uredbo o 
trgih finančnih instrumentov, ki bi ju bilo treba obravnavati skupaj. Poglavitni namen 
predlagane uredbe je v vseh državah članicah določiti enotne zahteve za razkritje podatkov o 
trgovanju, poročanje o transakcijah, trgovanje z izvedenimi instrumenti na organiziranih 
mestih, nediskriminatorni dostop do kliringa in do trgovanja z merili uspešnosti, pa tudi 
pooblastila pristojnih organov glede poseganja v zvezi s produkti. 

Po mnenju pripravljavca bi moralo biti stališče Odbora za industrijo, raziskave in energetiko 
osredinjeno predvsem na posledice predlagane uredbe v sektorju nefinančnih podjetij, na 
primer za blagovne panoge. Sprašuje se, ali so zahteve predlagane uredbe sorazmerne tudi za 
nefinančna podjetja. Na splošno meni, da tovrstnih podjetij, na primer v blagovnih panogah, 
zaradi njihove narave ne bi smeli obravnavati enako kot tradicionalne finančne institucije, kot 
so banke. Trgovalne dejavnosti nefinančnih podjetij ne prinašajo sistemskih tveganj, temveč 
so sestavni del njihovega poslovanja. 

Zato bi se želel pripravljavec mnenja bolj osrediniti na vplive nove uredbe na to vrsto podjetij, 
po potrebi pa kasneje tudi vložiti predloge sprememb. Za trg za energetske proizvode na 
debelo na primer že veljajo pravila, ki jih je uvedla Uredba št. 1227/2011/ES o celovitosti in 
preglednosti veleprodajnega energetskega trga. Trdimo torej lahko, da obveznost trgovanja po 
členu 24 ne bi smela veljati za energetske proizvode na debelo, saj jih že ustrezno nadzorujejo 
pristojni organi za nadzor varnega in skrbnega poslovanja iz navedene uredbe.



PE486.103v02-00 4/10 AD\903581SL.doc

SL

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 
prek njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene 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 ali OTF na podlagi sistema trgovanja, 
s katerim se upravlja, objavijo cene in 
globino trgovskih interesov pri teh cenah 
za naročila ali ponudbe, ki se oglašujejo 
prek njihovih sistemov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
za katere veljajo obveznosti trgovanja iz 
člena 24. 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.

Obveznost objave ne velja za transakcije z 
izvedenimi finančnimi instrumenti 
nefinančnih nasprotnih strank, ki 
zmanjšujejo objektivno merljiva tveganja, 
neposredno povezana s poslovno 
dejavnostjo ali financiranjem podjetij te 
nasprotne stranke.

Obrazložitev

Izvedeni instrumenti, ki jih uporabljajo nefinančna podjetja, so posebej prirejeni, da prožno 
in učinkovito zavarujejo pred tveganji iz tekočega poslovanja. S to spremembo bi se te 
transakcije izvzele iz zahtev po preglednosti, saj bi objava teh prilagojenih transakcij verjetno 
povzročila težave v zvezi z zaupnostjo.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organizirani trgi ter investicijska 
podjetja in upravljavci trga, ki upravljajo 
MTF ali OTF, objavijo ceno, obseg in čas 
opravljenih poslov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene 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 ali OTF, objavijo ceno, obseg in čas 
opravljenih poslov za obveznice in 
strukturirane finančne produkte, uvrščene v 
trgovanje na organiziranem trgu ali za 
katere je bil izdan prospekt, emisijske 
kupone ter izvedene finančne instrumente, 
za katere veljajo obveznosti trgovanja iz 
člena 24. 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.

Obveznost objave ne velja za transakcije z 
izvedenimi finančnimi instrumenti 
nefinančnih nasprotnih strank, ki 
zmanjšujejo objektivno merljiva tveganja, 
neposredno povezana s poslovno 
dejavnostjo ali financiranjem podjetij te 
nasprotne stranke.

Obrazložitev

Izvedeni instrumenti, ki jih uporabljajo nefinančna podjetja, so posebej prirejeni, da prožno 
in učinkovito zavarujejo pred tveganji iz tekočega poslovanja. S to spremembo bi se te 
transakcije izvzele iz zahtev po preglednosti, saj bi objava teh prilagojenih transakcij verjetno 
povzročila težave v zvezi z zaupnostjo.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sistematični internalizatorji zagotovijo 
zavezujoče ponudbe glede obveznic in 
strukturiranih finančnih produktov, 
uvrščenih v trgovanje na organiziranem 

1. Sistematični internalizatorji zagotovijo 
zavezujoče ponudbe glede obveznic in 
strukturiranih finančnih produktov, 
uvrščenih v trgovanje na organiziranem 
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trgu ali za katere je bil izdan prospekt, 
emisijskih kuponov ter izvedenih finančnih 
instrumentov, ki so primerni za kliring ali 
so uvrščeni v trgovanje na organiziranem 
trgu ali s katerimi se trguje v MTF ali 
OTF, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

trgu ali za katere je bil izdan prospekt, 
emisijskih kuponov ter izvedenih finančnih 
instrumentov, za katere veljajo obveznosti 
trgovanja iz člena 24, če sta izpolnjena 
naslednja pogoja:

Obrazložitev

Če bi od sistematičnega internalizatorja zahtevali, da za nek instrument določi za vse stranke 
enako ceno, bi ga ovirali pri diferenciranju cen glede na tveganje nasprotne stranke, kar je 
bistveno pri prilagojenih transakcijah z izvedenimi finančnimi instrumenti z nefinančnimi 
podjetji. Zahteva o zagotovitvi ponudb bi morala biti zato omejena na izvedene instrumente, 
ki niso prilagojeni, z zadostno likvidnostjo in s katerimi je zato treba trgovati na 
organiziranem trgu, v MTF ali OTF.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznost objave ne velja za transakcije z 
izvedenimi finančnimi instrumenti 
nefinančnih nasprotnih strank, ki 
zmanjšujejo objektivno merljiva tveganja, 
neposredno povezana s poslovno 
dejavnostjo ali financiranjem podjetij te 
nasprotne stranke.

Obrazložitev

Če bi od sistematičnega internalizatorja zahtevali, da za nek instrument za vse stranke določi 
enako ceno, bi ga ovirali pri diferenciranju cen glede na tveganje nasprotne stranke, kar je 
bistveno pri prilagojenih transakcijah z izvedenimi finančnimi instrumenti z nefinančnimi 
podjetji. Zahteva o zagotovitvi ponudb bi morala biti zato omejena na izvedene instrumente, 
ki niso prilagojeni, z zadostno likvidnostjo in s katerimi je zato treba trgovati na 
organiziranem trgu, v MTF ali OTF.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Investicijska podjetja, ki za svoj račun 
ali v imenu strank sklenejo posle z 
obveznicami in strukturiranimi finančnimi 
produkti, uvrščenimi v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil izdan 
prospekt, emisijskimi kuponi ter 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ki so 
primerni za kliring ali se sporočijo v 
repozitorij sklenjenih poslov v skladu s 
členom [6] Uredbe [uredba o 
infrastrukturi evropskega trga] ali so 
uvrščeni 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 
obveznicami in strukturiranimi finančnimi 
produkti, uvrščenimi v trgovanje na 
organiziranem trgu ali za katere je bil izdan 
prospekt, emisijskimi kuponi ter 
izvedenimi finančnimi instrumenti, za 
katere veljajo obveznosti trgovanja iz 
člena 24, objavijo obseg in ceno teh poslov 
ter čas njihove sklenitve. Te informacije se 
objavijo prek sistema odobrenih objav.

Obveznost objave ne velja za transakcije z 
izvedenimi finančnimi instrumenti 
nefinančnih nasprotnih strank, ki 
zmanjšujejo objektivno merljiva tveganja, 
neposredno povezana s poslovno 
dejavnostjo ali financiranjem podjetij te 
nasprotne stranke.

Obrazložitev

Izvedeni instrumenti, ki jih uporabljajo podjetja, so posebej prirejeni, da prožno in učinkovito 
zavarujejo pred tveganji iz tekočega poslovanja. S to spremembo bi se te transakcije izvzele iz 
zahtev po preglednosti, saj bi objava teh prilagojenih transakcij verjetno povzročila težave v 
zvezi z zaupnostjo.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Obveznost trgovanja ne velja za 
energetske proizvode na debelo, ki jih 
ustrezno spremljajo pristojni organi za 
nadzor varnega in skrbnega poslovanja, 
kot določa Uredba (EU) št. 2011/1227 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 
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oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti 
energetskega trga.

Obrazložitev

Postopek obveznosti trgovanja, opredeljen v uredbi o trgih finančnih instrumentov, lahko 
zmanjša področje uporabe, priznane v uredbi o infrastrukturi evropskega trga. Poleg tega ne 
upošteva pravil, uvedenih na trgih z energetskimi proizvodi na debelo v Uredbi 2011/1227/ES 
o celovitosti trga.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) predlagani ukrep obravnava ogrožanje 
zaščite vlagateljev ali pravilnega delovanja 
in celovitosti finančnih trgov ali stabilnosti 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
njegovega dela;

(a) predlagani ukrep obravnava ogrožanje 
zaščite vlagateljev ali pravilnega delovanja, 
ekonomske koristnosti in celovitosti 
finančnih trgov ali stabilnosti celotnega 
finančnega sistema v Uniji ali njegovega 
dela;

Obrazložitev

Gospodarska koristnost trgov – njihova sposobnost, da zagotovijo razkritje cen in zavarujejo 
pred tveganji, ki se jim ni mogoče izogniti – je prav gotovo osnovna funkcija, ki jo nadzorniki 
morajo ohraniti prek svojih ukrepov. To bi moralo biti del njihovega poslanstva in poslanstva 
organa ESMA, kot velja za CFTS v ZDA.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Pooblastilo se prenese za obdobje pet let
od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Komisija pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu najpozneje devet mesecev pred 
koncem petletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se podaljša za enaka obdobja, 
razen če Evropski parlament ali Svet temu 
podaljšanju najpozneje tri mesece pred 
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koncem vsakega obdobja ne nasprotuje. 

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za osebe, katerih glavna dejavnost je 
trgovanje z blagom in/ali izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago za lastni 
račun, velja uredba v celoti šele od ... *.
Če so osebe, ki za lastni račun poslujejo z 
blagom in/ali izvedenimi finančnimi 
instrumenti na blago, del skupine, katere 
glavna dejavnost je zagotavljanje 
investicijskih storitev v smislu Direktive 
2004/39/ES ali bančnih storitev v skladu z 
Direktivo 2000/12/ES, velja za namene 
uporabe te uredbe odstavek 2.
__________
* OJ: * UL: Vstaviti datum dve leti po 
dnevu začetka veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Uredba o trgih finančnih instrumentov se bo v prihodnje uporabljala za nove udeležence, ki 
so bili doslej izvzeti iz področja uporabe te uredbe. Ti udeleženci bodo morali prvič izpolniti 
zapletene zahteve, poleg tega pa izvesti prestrukturiranje. Za razliko od njih pa morajo 
finančne institucije zgolj izpolniti dodatne zahteve. Ta podjetja zato potrebujejo daljši rok za 
izvajanje. 
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