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Predlog spremembe 13
Robert Goebbels

Predlog direktive
Uvodna izjava 86 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Prepovedati bi morali pretirane špekulacije s surovinami. V zvezi s tem bi morala uporaba 
drugih oblik nadzora nad pozicijami predstavljati dodatno obveznost, ne pa nadomestne 
možnosti za uporabo omejitev pozicij. Vendar bi morali pri oblikovanju tovrstnih omejitev 
razlikovati med pozicijami, povezanimi s poslovno dejavnostjo v zvezi z blagom, in ostalimi 
pozicijami.

Predlog spremembe 14
Ivailo Kalfin

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

(b) osebe, ki zagotavljajo investicijske 
storitve izključno za svoja matična 
podjetja, za svoja hčerinska podjetja ali za 
druga hčerinska podjetja svojih matičnih 
podjetij;

(b) osebe, vključno s skupno upravljanimi 
podjetji, ki zagotavljajo investicijske 
storitve izključno za svoja matična 
podjetja, za svoja hčerinska podjetja ali za 
druga hčerinska podjetja svojih matičnih 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 15
Herbert Reul

Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) so člani ali udeleženci organiziranega 
trga ali MTF ali

ii) so člani ali udeleženci organiziranega 
trga ali MTF in izvajajo algoritemsko 
trgovanje ali

Or. de

Obrazložitev

Izjemo je treba pojasniti, da bi zagotovili, da ne bo vsak primer trgovanja realnega 
gospodarstva na borzi (tudi v najmanjšem obsegu) podvržen pravilom iz direktive MiFID (na 
primer z namenom zaščite pred tveganji, povezanimi s cenami blaga, in valutnimi tveganji ali
za nakup oziroma prodajo delnic v lasti podjetja).

Predlog spremembe 16
Ivailo Kalfin

Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ta izjema se ne uporablja za osebe, izvzete
na podlagi člena 2(1)(i), ki s finančnimi 
instrumenti poslujejo za svoj račun kot 

osebam, izvzetim na podlagi točke (i), ni 
treba hkrati izpolnjevati tudi pogojev, 
določenih v tej točki, da bi bile izvzete;
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člani ali udeleženci organiziranega trga 
ali MTF, vključno kot vzdrževalci trga v 
zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti 
na blago, emisijskimi kuponi ali njihovimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti;

Ta izjema velja za osebe, ki pri poslovanju
z emisijskimi kuponi ne zagotavljajo 
nikakršnih investicijskih storitev ali 
dejavnosti, razen poslovanja za svoj račun 
in ne z izvrševanjem naročil strank, in ki 
imajo v lasti ali neposredno upravljajo 
naprave v smislu Direktive 2003/87/ES.

Or. en

Predlog spremembe 17
Olle Schmidt, Kent Johansson

Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 1 – točka d – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

osebam, izvzetim na podlagi člena 2(1)(i), 
ki s finančnimi instrumenti poslujejo za 
svoj račun kot člani ali udeleženci 
organiziranega trga ali MTF, vključno kot 
vzdrževalci trga v zvezi z izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago, 
emisijskimi kuponi ali njihovimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti, ni 
treba hkrati izpolnjevati tudi pogojev za to 
izvzetje;

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti razmerje med izjemama iz točk (d) in (i).

Predlog spremembe 18
Holger Krahmer
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Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– opravljajo investicijske storitve v zvezi z 
izvedenimi finančnimi instrumenti na 
blago ali pogodbami na izvedene 
instrumente iz oddelka C 10 Priloge I ali 
emisijskimi kuponi ali njihovimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti za 
stranke, pod pogojem, da:
(i) te osebe strankam omogočajo 
opravljanje njihovih industrijskih 
dejavnosti z zagotavljanjem osnovne 
infrastrukture in storitev, in
(ii) glavna dejavnost strank na ravni 
skupine ne vključuje niti zagotavljanja 
investicijskih storitev v smislu te direktive 
niti bančnih storitev v smislu Direktive 
2006/48/ES,
ali

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti enake pogoje za velika industrijska podjetja, ki s finančnimi instrumenti 
poslujejo za svoj račun, in manjše akterje, ki morajo, da bi bili konkurenčni, uporabljati 
proizvodne obrate (vključno s podpornimi storitvami ter znanjem in izkušnjami), ki jih 
upravljajo tretje stranke. Upravljavci obratov, ki poslujejo za svoj račun, da bi investicijske 
storitve zagotavljali manjšim podjetjem, ki svoje industrijske dejavnosti opravljajo znotraj 
njihovih obratov, bi morali biti ravno tako izvzeti, če to predstavlja pomožno dejavnost k 
njihovi glavni dejavnosti.

Predlog spremembe 19
Olle Schmidt, Kent Johansson

Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pod pogojem, da je to v vseh primerih 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 

pod pogojem, da je to v vseh primerih 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
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dejavnosti gledano na ravni skupine in da 
glavna dejavnost ni opravljanje 
investicijskih storitev v smislu te direktive 
ali bančnih storitev v skladu z Direktivo 
2006/48/ES;

dejavnosti gledano na ravni skupine ali, v 
primeru skupno upravljanih podjetij, 
pomožna dejavnost gledano na ravni 
njihovih lastnikov in hčerinskih podjetij 
njihovih lastnikov ter da glavna dejavnost 
ni opravljanje investicijskih storitev v 
smislu te direktive ali bančnih storitev v 
skladu z Direktivo 2006/48/ES;

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečiti diskriminacijo malih in srednjih komercialnih 
podjetij, ki si ne morejo privoščiti neposredne udeležbe na trgih, da bi obvladovala tveganja, 
povezana s svojo glavno dejavnostjo, in zato ustanovijo skupna podjetja ali sodelujejo pri 
strateških sporazumih s tretjimi subjekti, da bi dosegla kritično maso in tako imela dostop do 
trgov, z namenom obvladati tveganja, povezana z vložki/donosom premoženja 
lastnikov/nasprotnih strank.

Predlog spremembe 20
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pod pogojem, da je to v vseh primerih 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti gledano na ravni skupine in da 
glavna dejavnost ni opravljanje 
investicijskih storitev v smislu te direktive 
ali bančnih storitev v skladu z Direktivo 
2006/48/ES;

pod pogojem, da je to v vseh primerih 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti gledano na ravni skupine in da 
glavna dejavnost ni opravljanje 
investicijskih storitev v smislu te direktive 
ali bančnih storitev v skladu z Direktivo 
2006/48/ES ter da velikost pomožne 
dejavnosti ne predstavlja sistemsko 
pomembnega deleža trgov, na katerih 
deluje;

Or. en

Obrazložitev

Ne sme se dogajati, da bi bili dve dejavnosti trgovanja, ki imata podoben pomen, predmet 
različne obravnave. Za izvzetje pomembne dejavnosti trgovanja zgolj zato, ker se izvaja 
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znotraj podjetja, katerega glavna dejavnost je drugačna, ni nobenega utemeljenega 
ekonomskega ali tržnega razloga. Organ ESMA bi moral opredeliti, kaj pomeni izraz 
„pomemben“ na določenem trgu.

Predlog spremembe 21
Holger Krahmer

Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 1 – točka i – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pod pogojem, da je to v vseh primerih 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti gledano na ravni skupine in da 
glavna dejavnost ni opravljanje 
investicijskih storitev v smislu te direktive 
ali bančnih storitev v skladu z Direktivo 
2006/48/ES;

pod pogojem, da je to v vseh primerih 
pomožna dejavnost k njihovi glavni 
dejavnosti gledano na ravni konsolidirane 
ali nekonsolidirane skupine in da glavna 
dejavnost ni opravljanje investicijskih 
storitev v smislu te direktive ali bančnih 
storitev v skladu z Direktivo 2006/48/ES;

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečiti diskriminacijo komercialnih podjetij, ki si ne 
morejo privoščiti neposredne udeležbe na trgih, da bi obvladovala tveganja, povezana s svojo 
glavno dejavnostjo. Večina podjetij s svojo trgovalno družbo oblikuje nekonsolidirano 
skupino, da bi dosegla kritično maso in tako imela dostop do trgov. Sedanji opredelitvi 
pojmov „matično podjetje“ in „hčerinsko podjetje“ v tem okviru nista ustrezni, saj ne 
upoštevata zlasti značilnosti takšne strukture podjetij.

Predlog spremembe 22
Ivailo Kalfin

Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 1 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) operaterje prenosnega sistema, kakor so 
opredeljeni v členu 2(4) Direktive 
2009/72/ES ali členu 2(4) Direktive 
2009/73/ES, kadar opravljajo svoje naloge 
v skladu s tema direktivama ali Uredbo 
(ES) št. 714/2009 ali Uredbo 

(n) (n) operaterje prenosnega in 
distribucijskega sistema, kakor so 
opredeljeni v členu 2(4) in členu 2(6) 
Direktive 2009/72/ES ali členu 2(4) 
Direktive 2009/73/ES, kadar opravljajo 
svoje naloge v skladu s tema direktivama 
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(ES) 715/2009 ali kodeksi omrežij ali 
smernicami, sprejetimi v skladu z 
navedenima uredbama. 

ali Uredbo (ES) št. 714/2009 ali Uredbo 
(ES) 715/2009 ali kodeksi omrežij ali 
smernicami, sprejetimi v skladu z 
navedenima uredbama, pa tudi njihove
izvajalce storitev za dejavnosti, ki so 
povezane izključno z zgornjimi subjekti.

Or. en

Predlog spremembe 23
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ne sme se dogajati, da bi bili dve dejavnosti trgovanja, ki imata podoben pomen, predmet 
različne obravnave. Za izvzetje pomembne dejavnosti trgovanja zgolj zato, ker se izvaja 
znotraj podjetja, katerega glavna dejavnost je drugačna, ni nobenega utemeljenega 
ekonomskega ali tržnega razloga. Organ ESMA bi moral opredeliti, kaj pomeni izraz 
„pomemben“ na določenem trgu.

Predlog spremembe 24
Olle Schmidt, Kent Johansson

Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– kapital, ki se uporablja za opravljanje 
dejavnosti.

– delež kapitala, ki se uporablja za 
opravljanje dejavnosti v razmerju s 
kapitalom na ravni skupine;

Or. en

Obrazložitev

Treba je upoštevati dodatne elemente, da bi opredelili dejavnost nefinančnih nasprotnih 
strank, ki je pomožna glede na glavno dejavnost. To je še posebej pomembno za energetska 
podjetja, ki morajo razviti dejavnosti, tudi s finančnimi instrumenti, da bi obvladovala 
tveganja, povezana z nihanjem cen blaga, potrebnega za komercialno poslovanje svoje 
skupine.

Predlog spremembe 25
Olle Schmidt, Kent Johansson

Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 2 – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– dejavnost je povezana z obvladovanjem 
tveganj v zvezi z blagom ali drugih 
tveganj, ki izhajajo iz poslovne dejavnosti 
skupine.

Or. en

Obrazložitev

Treba je upoštevati dodatne elemente, da bi opredelili dejavnost nefinančnih nasprotnih 
strank, ki je pomožna glede na glavno dejavnost. To je še posebej pomembno za energetska 
podjetja, ki morajo razviti dejavnosti, tudi s finančnimi instrumenti, da bi obvladovala 
tveganja, povezana z nihanjem cen blaga, potrebnega za komercialno poslovanje svoje 
skupine.

Predlog spremembe 26
Ivailo Kalfin

Predlog direktive 
Člen 3 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Osebe, ki so v skladu z odstavkom 1 
izključene iz področja uporabe te direktive, 
ne morejo svobodno opravljati storitev ali 
poslov ali ustanavljati podružnic, kakor je 
določeno v členih 36 oz. 37.

2. Osebe, ki so v skladu z odstavkom 1 
izključene iz področja uporabe te direktive, 
ne morejo svobodno opravljati storitev ali 
poslov ali ustanavljati podružnic, kakor je 
določeno v členih 36 oz. 37. V primeru 
hčerinskih podjetij je treba opraviti 
primerjavo s kapitalom, ki se uporablja za 
opravljanje dejavnosti skupine.

Or. en

Predlog spremembe 27
Holger Krahmer

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 2 – točka 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

25a) „raven skupine “ pomeni podjetja, ki 
na podlagi vzajemne ali enostranske 
udeležbe tvorijo skupino, ne glede na to 
ali so konsolidirana ali ne; v tem smislu 
se skupina obravnava kot eno samo 
podjetje;

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečiti diskriminacijo komercialnih podjetij, ki si ne 
morejo privoščiti neposredne udeležbe na trgih, da bi obvladovala tveganja, povezana s svojo 
glavno dejavnostjo. Večina podjetij s svojo trgovalno družbo oblikuje nekonsolidirano 
skupino, da bi dosegla kritično maso in tako imela dostop do trgov. Sedanji opredelitvi 
pojmov „matično podjetje“ in „hčerinsko podjetje“ v tem okviru nista ustrezni, saj ne 
upoštevata zlasti značilnosti takšne strukture podjetij.

Predlog spremembe 28
Ivailo Kalfin
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Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 2 – točka 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33a) „posel, pri katerem je mogoče 
objektivno izmeriti, da zmanjšuje 
tveganja, ki so neposredno povezana s 
poslovno dejavnostjo ali dejavnostjo 
financiranja zakladnice“ je posel, 
katerega cilj na ravni skupine in v 
kombinaciji z drugimi pogodbami je 
zmanjšati:
(i) morebitno izpostavljenost spremembam 
tekoče tržne vrednosti premoženja, 
storitev, vložkov, proizvodov, blaga in 
obveznosti, ki jih ima nasprotna stranka 
ali njena skupina v lasti, jih izdeluje, 
proizvaja, obdeluje, zagotavlja, nabavlja, 
trži, daje v zakup, prodaja ali prevzema ali 
razumno pričakuje, da jih bo pri 
običajnem poteku svojega poslovanja 
imela v lasti, izdelovala, proizvajala, 
obdelovala, zagotavljala, nabavljala, 
tržila, dajala v zakup, prodajala ali 
prevzemala; ali
(ii) morebitno izpostavljenost 
spremembam tekoče tržne vrednosti 
premoženja, storitev, vložkov, proizvodov, 
blaga in obveznosti iz točke a), ki 
nastanejo zaradi nihanja obrestnih mer, 
stopenj inflacije, deviznih tečajev, cen 
blaga ali emisijskih kuponov ali drugih 
ustreznih spremenljivk.

Or. en

Predlog spremembe 29
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 2 – točka 33 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33a) „pretirana špekulacija“ pomeni 
dejavnost trgovanja s katerim koli blagom 
v okviru kupoprodajnih pogodb za 
poznejšo dobavo takšnega blaga, ki se 
izvrši na pogodbenem trgu ali v sistemu za 
izvrševanje poslov z izvedenimi 
finančnimi instrumenti ali za katero 
veljajo pravila le-teh ali ki se izvrši v 
elektronskih sistemih trgovanja ter zadeva 
pogodbo s funkcijo pomembnega 
oblikovanja cen, ki povzroči nenadna ali 
nerazumna nihanja ali neupravičene 
spremembe cen tega blaga.

Or. en

Obrazložitev

Špekulanti so na blagovnih borzah potrebni za zagotavljanje likvidnosti bona fide 
zavarovanja, ko prihaja do neravnovesja med zavarovatelji zoper nestanovitnost cen („long 
hedger“) in zavarovatelji pred porastom cen („short hedger“). Na nekaterih blagovnih 
borzah pa je število zavarovateljev nižje kot število špekulantov, zaradi česar tveganja, 
povezana z ravnjo cen in njihovo nestanovitnostjo, niso več odvisna od temeljnih 
mehanizmov. Opredelitev pojma „pretirana špekulacija“ nadzornim organom in trgom nudi 
dodatne razloge za posredovanje z namenom zaščite interesov zavarovateljev.

Predlog spremembe 30
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive 
Člen 4 – odstavek 2 – točka 33 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33b) „bona fide zavarovalni posel“ 
pomeni bodisi:
(a) posel ali pozicijo, ki:
(i) predstavlja nadomestek za posle, ki so 
ali bodo sklenjeni, ali pozicije, ki so ali 
bodo prevzete pozneje prek fizičnih tržnih 
kanalov;
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(ii) je z ekonomskega vidika primeren za 
zmanjšanje tveganj pri poslovanju in 
upravljanju komercialnega podjetja; in
(iii) nastane zaradi morebitne spremembe 
v vrednosti:
– premoženja, ki ga ima oseba v lasti, ga 
izdeluje, proizvaja, obdeluje ali trži ali za 
katerega pričakuje, da ga bo imela v lasti, 
izdelovala, proizvajala, obdelovala ali 
tržila;
– obveznosti, ki jih ima oseba ali za katere 
pričakuje, da bodo nastale; ali
– storitev, ki jih oseba zagotavlja ali 
kupuje ali za katere pričakuje, da jih bo 
zagotavljala ali kupovala;
bodisi
(b) posel ali pozicijo, ki zmanjšuje 
tveganja, povezana s pozicijo, ki izhaja iz 
izvedenega finančnega instrumenta, ki:
(i) je bil izvršen za nasprotno stranko, za 
katero bi se posel kvalificiral kot bona fide 
zavarovalni posel iz točke (a), ali
(ii) izpolnjuje zahteve iz točke (a).

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev zavarovanja je pomembna, da bi spodbudili ekonomske koristi blagovnih borz. 
Nadzor trga bi moral spodbujati interese tistih strank, ki so izpostavljene cenam blaga, kar 
predstavlja neizogibno posledico poslovanja, ne pa stave na cene. S to opredelitvijo bi morale 
biti povezane izjeme, tako kot je to urejeno v uredbi o infrastrukturi evropskega trga (EMIR) 
in v Dodd-Frankovemu zakonu.

Predlog spremembe 31
Olle Schmidt, Kent Johansson

Predlog direktive 
Naslov IV
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

OMEJITVE POZICIJ IN POROČANJE UPRAVLJANJE POZICIJ IN 
POROČANJE

Or. en

Obrazložitev

Mesta trgovanja vzpostavijo nabor različnih orodij/ureditev za upravljanje. Eno od teh orodij 
so tudi omejitve pozicij, vendar bi moralo mesto trgovanja imeti tudi možnost uporabe drugih 
„nadomestnih ureditev z enakovrednim učinkov“, kot je upravljanje pozicij.

Predlog spremembe 32
Robert Goebbels

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Prepovedati bi morali pretirane špekulacije s surovinami. V zvezi s tem bi morala uporaba 
drugih oblik nadzora nad pozicijami predstavljati dodatno obveznost, ne pa nadomestne 
možnosti za uporabo omejitev pozicij. Vendar bi morali pri oblikovanju tovrstnih omejitev 
razlikovati med pozicijami, povezanimi s poslovno dejavnostjo v zvezi z blagom, in ostalimi 
pozicijami.
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Predlog spremembe 33
Olle Schmidt, Kent Johansson

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice zagotovijo, da 
organizirani trgi, upravljavci MTF in OTF, 
ki uvrstijo v trgovanje izvedene finančne 
instrumente na blago ali trgujejo z njimi, 
uveljavijo omejitve glede odprtih pozicij v 
izvedenih finančnih instrumentih na 
blago, ki jih lahko ima kateri koli član trga 
ali udeleženec na trgu, ali nadomestne 
ureditve z enakovrednim učinkom, kot je 
upravljanje pozicij, ki se uvedejo za:

Or. en

Obrazložitev

Prag se ne bi smel nanašati na število pogodb, ki jih lahko sklene neka oseba. Če se bo prag 
uporabljal za izvedene finančne instrumente na blago, bi se moral nanašati na odprte pozicije 
(tako v členu 59 kot tudi v členu 72[(1)](g)). Primerjaj s členom 60(1), drugi odstavek: 
„odprte pozicije“. Primerjaj tudi z izračunom pragu kliringa v členu 7 uredbe EMIR.

Predlog spremembe 34
Ivailo Kalfin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice zagotovijo, da 
organizirani trgi, upravljavci MTF in OTF, 
ki uvrstijo v trgovanje izvedene finančne 
instrumente na blago ali trgujejo z njimi, 
uveljavijo omejitve glede izpostavljenosti 
tem naložbam, ki jih lahko sklene kateri 
koli član trga ali udeleženec na trgu v 
določenem časovnem obdobju, ali 
nadomestne ureditve z enakovrednim 



AM\900875SL.doc 17/30 PE488.031v01-00

SL

pozicij s pragi za samodejni pregled, ki se 
uvedejo za:

učinkom, kot je upravljanje pozicij s pragi 
za samodejni pregled, ki se uvedejo za:

Or. en

Predlog spremembe 35
Reinhard Bütikofer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Omejitve pozicij so edini učinkovit instrument za preprečevanje velike količine produktov ali 
strategij, ki bi lahko onemogočil oblikovanje cen in funkcije blagovnih borz pri prenosu 
tveganj. Ostali ukrepi bi morali omejitve pozicij dopolnjevati, ne pa nadomeščati.

Predlog spremembe 36
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive 
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) podporo likvidnosti; (a) zagotavljanje zadostne likvidnosti trga 
za bona fide zavarovalne posle;
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Or. en

Obrazložitev

Glavni namen ureditve blagovnih borz mora biti to, da se proizvajalcem iz realnega 
gospodarstva in potrošnikom omogoči možnost zavarovanja na urejenem trgu in na podlagi 
cen, ki tako glede svoje ravni kot tudi nestanovitnosti predstavljajo gonilno silo ponudbe in
povpraševanja, ne pa nestanovitnih interesov finančnega špekuliranja.

Predlog spremembe 37
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive 
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podporo urejenim pogojem določanja
cen in poravnave.

(c) zagotavljanje, da funkcija oblikovanja
cen in pogoji poravnave osnovnega trga 
niso moteni;

Or. en

Obrazložitev

Glavni namen ureditve blagovnih borz mora biti to, da se proizvajalcem iz realnega 
gospodarstva in potrošnikom omogoči možnost zavarovanja na urejenem trgu in na podlagi 
cen, ki tako glede svoje ravni kot tudi nestanovitnosti predstavljajo gonilno silo ponudbe in 
povpraševanja, ne pa nestanovitnih interesov finančnega špekuliranja.

Predlog spremembe 38
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive 
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) zmanjšanje, odpravo ali 
preprečevanje pretirane špekulacije.

Or. en
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Obrazložitev

Če špekulativni interesi bistveno presegajo interese zavarovateljev, se pojavi tveganje, da 
bodo trgi bolj odvisni od razpoložljivosti kapitala iz skladov kot pa od dolgoročnih temeljnih 
mehanizmov. Zato je pomembno pojasniti, da trg v takšnih razmerah ne deluje v korist tistih, 
ki so neizogibno izpostavljeni tveganjem, povezanim s cenami blaga. Nadzorniki bi morali 
biti, tako kot v ZDA, pooblaščeni za sprejemanje ukrepov zoper vsakršno grožnjo ekonomski 
koristnosti trgov za bona fide zavarovanja.

Predlog spremembe 39
Reinhard Bütikofer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog direktive 
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pri določanju omejitev 
zagotovijo, da se upoštevajo legitimni 
interesi udeležencev, ki opravljajo bona 
fide zavarovalne dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Če špekulativni interesi bistveno presegajo interese zavarovateljev, se pojavi tveganje, da 
bodo trgi bolj odvisni od razpoložljivosti kapitala iz skladov kot pa od dolgoročnih temeljnih 
mehanizmov. Zato je pomembno pojasniti, da trg v takšnih razmerah ne deluje v korist tistih, 
ki so neizogibno izpostavljeni tveganjem, povezanim s cenami blaga. Nadzorniki bi morali 
biti, tako kot v ZDA, pooblaščeni za sprejemanje ukrepov zoper vsakršno grožnjo ekonomski 
koristnosti trgov za bona fide zavarovanja.

Predlog spremembe 40
Olle Schmidt, Kent Johansson

Predlog direktive 
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve ali ureditve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 

Omejitve ali ureditve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
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upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga ter način uporabe pogodb, ki se 
uvrstijo v trgovanje. Določijo jasne 
količinske prage, kot so največje število 
pogodb, ki jih lahko sklene oseba, ob 
upoštevanju značilnosti zadevnega 
osnovnega trga blaga, vključno z 
značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje in 
prevoza na trg.

upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga, način uporabe pogodb, ki se uvrstijo v 
trgovanje, in značilnosti zadevnega 
osnovnega trga blaga, vključno z 
značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje in 
prevoza na trg.

Or. en

Obrazložitev

Prag se ne bi smel nanašati na število pogodb, ki jih lahko sklene neka oseba. Samodejni 
pragi imajo lahko, odvisno od strukture trga, negativne učinke na likvidnost mest trgovanja. 
Če se bo prag uporabljal za izvedene finančne instrumente na blago, bi se moral nanašati na 
odprte pozicije (tako v členu 59 kot tudi v členu 72[(1)](g)). Primerjaj s členom 60(1), drugi 
odstavek: „odprte pozicije“. Primerjaj z izračunom klirinškega pragu v členu 7 uredbe EMIR.

Predlog spremembe 41
Robert Goebbels

Predlog direktive 
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Omejitve ali ureditve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga ter način uporabe pogodb, ki se 
uvrstijo v trgovanje. Določijo jasne 
količinske prage, kot so največje število 
pogodb, ki jih lahko sklene oseba, ob 
upoštevanju značilnosti zadevnega 
osnovnega trga blaga, vključno z 
značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje in 
prevoza na trg.

Omejitve so pregledne in 
nediskriminatorne ter določajo osebe, za 
katere veljajo, ter vse izjeme, pri čemer 
upoštevajo naravo in sestavo udeležencev 
trga ter način uporabe pogodb, ki se 
uvrstijo v trgovanje. Zlasti morajo 
razlikovati med pozicijami, ki objektivno 
zmanjšujejo tveganja, neposredno 
povezana s poslovnimi dejavnostmi v zvezi 
z blagom, in ostalimi pozicijami. Določijo 
jasne količinske prage, kot so največje 
število pogodb, ki jih lahko sklene ali ima
oseba, ob upoštevanju značilnosti 
zadevnega osnovnega trga blaga, vključno 
z značilnimi vzorci proizvodnje, potrošnje 
in prevoza na trg.

Or. en
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Obrazložitev

Prepovedati bi morali pretirane špekulacije s surovinami. V zvezi s tem bi morala uporaba 
drugih oblik nadzora nad pozicijami predstavljati dodatno obveznost, ne pa nadomestne 
možnosti za uporabo omejitev pozicij. Vendar bi morali pri oblikovanju tovrstnih omejitev 
razlikovati med pozicijami, povezanimi s poslovno dejavnostjo v zvezi z blagom, in ostalimi 
pozicijami.

Predlog spremembe 42
Robert Goebbels

Predlog direktive 
Člen 59 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Prepovedati bi morali pretirane špekulacije s surovinami. V zvezi s tem bi morala uporaba 
drugih oblik nadzora nad pozicijami predstavljati dodatno obveznost, ne pa nadomestne 
možnosti za uporabo omejitev pozicij. Vendar bi morali pri oblikovanju tovrstnih omejitev 
razlikovati med pozicijami, povezanimi s poslovno dejavnostjo v zvezi z blagom, in ostalimi 
pozicijami.

Predlog spremembe 43
Olle Schmidt, Kent Johansson
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Predlog direktive 
Člen 59 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Oblikovanje pozicije z namenom 
objektivnega zmanjševanja tveganj, 
neposredno povezanih s poslovno 
dejavnostjo v zvezi z blagom, je izključeno 
iz omejitev pozicij iz člena 59(1).

Or. en

Obrazložitev

Potrebne so jasne določbe za izvzetje dejavnosti obvladovanja tveganj. To je mogoče doseči z 
določitvijo, da nefinančna podjetja ne bodo podvržena omejitvam pozicij za tiste produkte, ki 
se uporabljajo za dejavnosti obvladovanja tveganj. Tako bi se tudi izognili znatnemu 
upravnemu bremenu za komercialna podjetja, ki morajo upravičiti pozicije, potrebne za 
namene obvladovanja tveganj.

Predlog spremembe 44
Robert Goebbels

Predlog direktive 
Člen 59 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Prepovedati bi morali pretirane špekulacije s surovinami. V zvezi s tem bi morala uporaba 
drugih oblik nadzora nad pozicijami predstavljati dodatno obveznost, ne pa nadomestne 
možnosti za uporabo omejitev pozicij. Vendar bi morali pri oblikovanju tovrstnih omejitev 
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razlikovati med pozicijami, povezanimi s poslovno dejavnostjo v zvezi z blagom, in ostalimi 
pozicijami.

Predlog spremembe 45
Olle Schmidt, Kent Johansson

Predlog direktive 
Člen 59 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Za nadomestne ureditve ne bi smeli zahtevati samodejnih pragov. Samodejni pragi imajo 
lahko, odvisno od strukture trga, negativne učinke na likvidnost preglednih mest trgovanja in 
lahko pospešijo trgovanje zunaj organiziranega trga (OTC). Prag se ne bi smel nanašati na 
število pogodb, ki jih lahko sklene neka oseba. Če se bo prag uporabljal za izvedene finančne 
instrumente na blago, bi se moral nanašati na odprte pozicije (tako v členu 59 kot tudi v členu 
72[(1)](g)).

Predlog spremembe 46
Ivailo Kalfin
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Predlog direktive 
Člen 59 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 47
Robert Goebbels

Predlog direktive 
Člen 59 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Prepovedati bi morali pretirane špekulacije s surovinami. V zvezi s tem bi morala uporaba 
drugih oblik nadzora nad pozicijami predstavljati dodatno obveznost, ne pa nadomestne 
možnosti za uporabo omejitev pozicij. Vendar bi morali pri oblikovanju tovrstnih omejitev 
razlikovati med pozicijami, povezanimi s poslovno dejavnostjo v zvezi z blagom, in ostalimi 
pozicijami.

Predlog spremembe 48
Reinhard Bütikofer

Predlog direktive 
Člen 69 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Za učinkovito izvajanje svojih nalog v 
zvezi z blagovnimi borzami in za 
usklajevanje nadzornih dejavnosti med 
imenovanimi nacionalnimi pristojnimi 
organi, ki so odgovorni za te trge, organ 
ESMA ustanovi posebni oddelek za blago.

Or. en
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Obrazložitev

Ključna vloga blagovnih borz zahteva posebna strokovna znanja. Zaradi sposobnosti nadzora 
nad blagovnimi borzami v interesu bona fide zavarovateljev, gospodarstva v širšem pomenu 
besede in zasebnikov, katerih preživetje je odvisno od cen blaga, je pomembno, da organ 
ESMA na tem področju vzpostavi namenski in specializirani oddelek.

Predlog spremembe 49
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog direktive 
Člen 94 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 93 se dodeli za 
nedoločen čas od datuma začetka 
veljavnosti te direktive.

(2) Pooblastilo iz člena 93 se dodeli za 
obdobje petih let od datuma začetka 
veljavnosti te direktive.

Komisija predloži poročilo o prenosu 
pooblastila najpozneje devet mesecev pred 
koncem petletnega obdobja. Prenos 
pooblastila se podaljša za enako obdobje, 
razen če Evropski parlament ali Svet ne 
nasprotuje temu podaljšanju najpozneje 
tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Or. ro

Predlog spremembe 50
Herbert Reul

Predlog direktive 
Člen 97 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Za osebe, katerih glavna dejavnost je 
poslovanje z blagom in/ali z izvedenimi
finančnimi instrumenti na blago za svoj 
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račun, začnejo države članice te ukrepe 
uporabljati šele od …**. 
Pododstavek 3 obstoječe direktive se 
uporablja, če so osebe, ki za lastni račun 
poslujejo s finančnimi instrumenti na 
blago in/ali izvedenimi finančnimi 
instrumenti na blago, del skupine, glavna 
dejavnost katere je zagotavljanje drugih 
investicijskih storitev v smislu te direktive 
ali bančnih storitev v skladu z Direktivo 
2000/12/ES.
___________
* UL: prosimo, vstavite datum dve leti po 
začetku veljavnosti te direktive.
* UL: prosimo, vstavite datum dve leti po 
začetku splošne uporabe določb te 
direktive v skladu s pododstavkom 3.

Or. de

Obrazložitev

Uredba MiFIR se bo v prihodnje uporabljala za nove udeležence na trgu, ki so bili prej 
izključeni iz področja uporabe te uredbe in od katerih se bo prvič zahtevalo, naj izpolnjujejo 
zapletene zahteve in se ustrezno prestrukturirajo, medtem ko bodo morala finančna podjetja 
izpolniti zgolj dodatne zahteve. Zato bodo novi udeleženci potrebovali daljši rok za izvajanje. 

Predlog spremembe 51
Robert Goebbels

Predlog direktive 
Priloga 1 – oddelek C – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 52
Olle Schmidt, Kent Johansson

Predlog direktive 
Priloga I – oddelek C - točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) opcije, terminske pogodbe, menjalni 
posli in druge pogodbe na izvedene 
finančne instrumente v zvezi z blagom, ki 
se lahko poravnajo fizično, pod pogojem, 
da so predmet trgovanja na organiziranem 
trgu, OTF ali MTF;

(6) opcije, terminske pogodbe, menjalni 
posli in druge pogodbe na izvedene 
finančne instrumente v zvezi z blagom, ki 
se naj ne bi poravnali fizično, pod 
pogojem, da so predmet trgovanja na 
organiziranem trgu, OTF ali MTF;

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je revidirana opredelitev finančnih instrumentov, ki so z blagom povezani prek 
izrecne izključitve proizvodov, dostavljenih v prihodnje, s katero bi nedvoumno pojasnili, da ti 
produkti ne glede na mesto izvrševanja ne bodo obravnavani kot „izvedeni finančni 
instrumenti“. S tem predlogom bi zakonodajo EU uskladili z opredelitvijo pojma „menjalni 
posli“ v Dodd-Frankovem zakonu iz ZDA.

Predlog spremembe 53
Olle Schmidt, Kent Johansson

Predlog direktive 
Priloga I – oddelek C - točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) opcije, standardizirane terminske 
pogodbe, menjalni posli, terminske 
pogodbe in katere koli druge pogodbe na 
izvedene finančne instrumente v zvezi z 
blagom, ki se lahko poravnajo fizično in 
sicer niso navedene pod C.6 in nimajo 
komercialnih namenov ter imajo 
značilnosti drugih izvedenih finančnih 
instrumentov, ob upoštevanju, ali se, med 
drugim, obračunavajo in poravnavajo prek 

(7) opcije, standardizirane terminske 
pogodbe, menjalni posli, terminske 
pogodbe in katere koli druge pogodbe na 
izvedene finančne instrumente v zvezi z 
blagom, ki se naj ne bi poravnali fizično in 
sicer niso navedene pod C.6 in nimajo 
komercialnih namenov ter imajo 
značilnosti drugih izvedenih finančnih 
instrumentov, ob upoštevanju, ali se, med 
drugim, obračunavajo in poravnavajo prek 
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priznanih klirinških hiš ali so predmet 
rednih pozivov k doplačilu;

priznanih klirinških hiš ali so predmet 
rednih pozivov k doplačilu;

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je revidirana opredelitev finančnih instrumentov, ki so z blagom povezani prek 
izrecne izključitve proizvodov, dostavljenih v prihodnje, s katero bi nedvoumno pojasnili, da ti 
produkti ne glede na mesto izvrševanja ne bodo obravnavani kot „izvedeni finančni 
instrumenti“. S tem predlogom bi zakonodajo EU uskladili z opredelitvijo pojma „menjalni 
posli“ v Dodd-Frankovem zakonu iz ZDA.

Predlog spremembe 54
Robert Goebbels

Predlog direktive 
Priloga I – oddelek C - točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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