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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Razširitev predpisov o finančnih instrumentih in usklajevanje z najpomembnejšimi 
mednarodnimi partnerji je v obdobju po krizi sila pomemben proces. EU se po pravici 
osredotoča na vzpostavljanje večje stabilnosti in preglednosti na finančnih trgih.

Obenem se moramo zavedati, da finančne instrumente in finančne trg velikokrat uporabljajo 
nefinančne družbe. To pogosto velja za družbe, ki se ukvarjajo blagom ali ki delujejo v 
energetskem sektorju, saj so tovrstni instrumenti povezani z nekaterimi dobrinami. Druge 
družbe uporabljajo finančne instrumente za zavarovanje pozicij ali v druge namene 
finančnega upravljanja podjetij.

Vsako ureditev je treba uveljaviti previdno in zmerno. Premajhna urejenost ustvarja tveganja 
za trg, prevelika pa povzroča prevelike stroške in včasih porast cen za končne uporabnike. To 
na nekaterih prehrambenih in energetskih področjih ne bi bilo zaželeno. Večja urejenost bi 
nekaterim manjšim podjetjem na trgu tudi preprečila uspešno spopadanje s konkurenco, saj bi 
morala kriti dodatne stroške. Poleg tega je sistemsko tveganje minimalno, če finančni 
instrumenti slonijo na ustreznih dobrinah.

Da bi se osredinili na potrebo po zmanjšanju sistemskih tveganj, ki bi jih utegnili povzročati
izvedeni instrumenti na trgu OTC, želi pripravljavec mnenja uglasiti določbe, povezane z 
nefinančnimi družbami, in s tem zagotoviti ustrezno ureditev za svoje trgovanje z izvedenimi 
instrumenti OTR, pa tudi omiliti upravno obremenitev regulativnih organov in podjetniškega 
sektorja.

V predlaganih spremembah:

• so nekatere opredelitve jasneje ubesedene;

• so olajšani nekateri postopki;

• se pomaga preprečevati "klirinške šoke" in druga nesorazmerna bremena podjetij;

• se predlaga odprava informacijskega praga, saj menimo, da klirinški prag daje 
zadostna zagotovila; 

• se uvajajo skladnejša in preglednejša merila, povezana z regulativnimi odločitvami;

• so jasneje opredeljeni postopki za razvrščanje in izločanje izvedenih finančnih 
instrumentov OTC in centralnih nasprotnih strank, za katere velja kliring.

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:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Kjer je primerno, morajo pravila, ki 
veljajo za finančne nasprotne stranke, 
veljati tudi za nefinančne nasprotne 
stranke. Znano je, da nefinančne nasprotne 
stranke uporabljajo pogodbe OTC, da se 
zavarujejo pred poslovnimi tveganji, ki so 
neposredno povezana z njihovimi 
poslovnimi dejavnostmi. Posledično je 
treba pri ugotavljanju, ali naj za določeno 
nefinančno nasprotno stranko velja 
obveznost kliringa, upoštevati namen, s 
katerim nefinančna nasprotna stranka 
uporablja izvedene finančne instrumente 
OTC, in obseg izpostavljenosti pri teh 
instrumentih. Pri določanju praga za 
obveznost kliringa bi se moral organ ESMA
posvetovati z vsemi ustreznimi organi, kot 
so regulativni organi, odgovorni za 
blagovne trge, za zagotovitev, da so 
posebnosti teh sektorjev v celoti 
upoštevane. Poleg tega bo Komisija do 31. 
decembra 2013 ocenila sistemski pomen 
transakcij nefinančnih podjetij z 
izvedenimi finančnimi instrumenti OTC v 
različnih sektorjih, vključno z energetskim.

(16) Kjer je primerno, morajo pravila, ki 
veljajo za finančne nasprotne stranke, 
veljati tudi za nefinančne nasprotne 
stranke. Znano je, da nefinančne nasprotne 
stranke uporabljajo pogodbe OTC, da se 
zavarujejo pred poslovnimi tveganji, ki so 
neposredno povezana z njihovimi 
poslovnimi dejavnostmi. Posledično je 
treba pri ugotavljanju, ali naj za določeno 
nefinančno nasprotno stranko velja 
obveznost kliringa, upoštevati namen, s 
katerim nefinančna nasprotna stranka 
uporablja izvedene finančne instrumente 
OTC, in obseg izpostavljenosti pri teh 
instrumentih. Pri določanju praga za 
obveznost kliringa bi se moral Evropski 
nadzorni organ (ESMA) posvetovati z 
vsemi ustreznimi organi in 
zainteresiranimi stranmi, kot so 
regulativni organi, odgovorni za blagovne 
trge in energetski sektor, za zagotovitev, 
da so posebnosti teh sektorjev v celoti 
upoštevane. Poleg tega bo Komisija do 31. 
decembra 2013 ocenila sistemski pomen 
transakcij nefinančnih podjetij z 
izvedenimi finančnimi instrumenti OTC v 
različnih sektorjih, vključno z energetskim.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „razred izvedenih finančnih 
instrumentov“ je število pogodb o 

(4) „razred izvedenih finančnih 
instrumentov“ je več pogodb o izvedenih 
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izvedenih finančnih instrumentih OTC, ki 
imajo enake bistvene značilnosti; 

finančnih instrumentih, ki imajo enake 
bistvene značilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „izvedeni finančni instrumenti, s 
katerimi se trguje na prostem trgu (OTC)“, 
so pogodbe o izvedenih finančnih 
instrumentih, s katerimi se ne trguje na 
reguliranem trgu, kot je opredeljen v točki 
14 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES; 

(5) „izvedeni finančni instrumenti, s 
katerimi se trguje na prostem trgu (OTC)“, 
so pogodbe o izvedenih finančnih 
instrumentih, s katerimi se ne trguje na 
reguliranem trgu, kot je opredeljen v točki 
14 člena 4(1) Direktive 2004/39/ES, ali na 
trgu tretje države, ki velja za 
enakovrednega urejenemu trgu v skladu s 
členom 19(6) te direktive;

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „finančna nasprotna stranka“ so 
investicijska podjetja, kot so opredeljena v
Direktivi 2004/39/ES, kreditne institucije,
kot so opredeljene v Direktivi 2006/48/ES, 
zavarovalnice, kot so opredeljene v 
Direktivi 73/239/EGS, zavarovalnice, kot 
so opredeljene v Direktivi 2002/83/ES, 
pozavarovalnice, kot so opredeljene v
Direktivi 2005/68/ES, kolektivni naložbeni 
podjemi za vlaganja v prenosljive 
vrednostne papirje (KNPVP), kot so 
opredeljeni v Direktivi 2009/65/ES, 
institucije za poklicno pokojninsko 

(6) „finančna nasprotna stranka“ pomeni 
podjetje s sedežem v Uniji kot investicijsko 
podjetje z dovoljenjem po Direktivi 
2004/39/ES, kreditna institucija z 
dovoljenjem po Direktivi 2006/48/ES, 
zavarovalnica z dovoljenjem po Direktivi 
73/239/EGS, zavarovalnica z dovoljenjem 
po Direktivi 2002/83/ES, pozavarovalnica 
z dovoljenjem po Direktivi 2005/68/ES, 
kolektivni naložbeni podjem z dovoljenjem
za vlaganja v prenosljive vrednostne 
papirje (KNPVP) po Direktivi 2009/65/ES, 
institucija za poklicno pokojninsko 
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zavarovanje, kot so opredeljene v Direktivi
2003/41/ES, in upravitelji alternativnih 
investicijskih skladov, kot so opredeljeni v
Direktivi 2010/.../EU;

zavarovanje, za katero veljajo zahteve 
Direktive 2003/41/ES, ali alternativni 
investicijski sklad, ki je evropski 
alternativni investicijski sklad, ki ga 
upravlja evropski upravitelj alternativnih 
investicijskih skladov v skladu z Direktivo
2010/.../EU;

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kadar centralno nasprotno stranko s 
sedežem v tretji državi prizna Evropski 
nadzorni organ (ESMA) v skladu s 
členom 23, ga zadevni nadzorni organ te 
države z uporabo sporazuma o 
sodelovanju iz člena 23(4) obvesti o 
razredih pogodb o izvedenih finančnih 
instrumentih, za katere je bila tej 
centralni nasprotni stranki priznana 
pravica, da opravlja klirinške storitve za 
klirinške člane ali stranke s sedežem v 
Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ ESMA po prejemu obvestila in 
zahteve iz odstavka 1 v šestih mesecih 
naslovi odločitev na pristojnega organa 
prosilca, v kateri navede naslednje:

2. Evropski nadzorni organ (ESMA) po 
prejemu obvestila in zahteve iz odstavka 1 
ter informacij iz odstavka 1a v šestih 
mesecih odloči o naslednjem:

(a) ali je razred izvedenih finančnih (a) ali je razred izvedenih finančnih 
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instrumentov primeren za obveznost 
kliringa v skladu s členom 3;

instrumentov primeren za obveznost 
kliringa v skladu s členom 3;

(b) datum, s katerim začne veljati 
obveznost kliringa.

(b) datumi, s katerimi začne veljati 
obveznost kliringa, vključno s časovnim 
okvirom, kdaj za nasprotne stranke ali 
kategorije nasprotnih strank začne veljati 
obveznost kliringa.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organ ESMA svojo odločitev utemelji 
po naslednjih merilih: 

3. Evropski nadzorni organ (ESMA) svojo 
odločitev iz odstavka 2(a) utemelji po 
naslednjih merilih: 

(a) zmanjšanje sistemskega tveganja za 
finančni sistem;

(a) zmanjšanje sistemskega tveganja za 
finančni sistem;

(aa) vpliv na višino tržnega kreditnega 
tveganja nasprotne stranke v okviru 
ustreznega razreda izvedenih 
instrumentov in med razredi zaradi 
veljavnosti obveznosti za zadevni razred 
izvedenih instrumentih;

(b) likvidnost pogodb; (b) obseg in likvidnost zadevnega razreda 
pogodb o izvedenih instrumentov;

(c) razpoložljivost podatkov o oblikovanju 
cen; 

(c) razpoložljivost podatkov o oblikovanju 
cen v zadevnem razredu pogodb o
izvedenih instrumentih;

(d) zmožnost CCP za obravnavo
določenega števila pogodb;

(d) zmožnost CCP za ponujanje 
produktov, ki spoštujejo potrebe vseh, tudi 
manjših udeležencev na trgu, na primer 
malih in srednjih podjetij;

(e) raven zaščite strank, ki jo zagotavlja
CCP.

(e) zmožnost več kot enega CCP, da 
ponuja klirinške storitve za zadevni razred 
pogodb o izvedenih instrumentih;
(ea) stroški kliringa za udeležence na 
trgu, zlasti v primeru nefinančnih 
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nasprotnih strank, in za vse gospodarstvo;
(eb) značilnosti fizičnih proizvodov, ki so 
podlaga instrumentov.

Pred odločitvijo organ ESMA opravi javno 
posvetovanje in se po potrebi posvetuje s 
pristojnimi organi tretjih držav.

Pred odločitvijo Evropski nadzorni organ 
(ESMA) opravi javno posvetovanje in se po 
potrebi posvetuje z nadzornimi organi 
tretjih držav.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Evropski nadzorni organ (ESMA) 
svojo odločitev iz odstavka 2(b) utemelji 
po naslednjih merilih:
(a) pričakovani obseg zadevnega razreda 
pogodb o izvedenih instrumentih;
(b) zmožnost zadevnega CCP za 
obvladovanje pričakovanega obsega in 
tveganj zaradi kliringa zadevnega razreda 
pogodb o izvedenih instrumentih; 
(c) vrsta in število nasprotnih strank, ki so 
aktivne, ali za katere se pričakuje, da bodo 
aktivne na trgu zadevnega razreda pogodb 
o izvedenih instrumentih;
(d) obdobje, ki ga nasprotna stranka, za 
katero velja obveznost kliringa, potrebuje 
za uveljavitev ureditve za kliring svojih 
pogodb o izvedenih instrumentih prek 
CCP;
(e) obvladovanje tveganj, pravne in 
operativne zmogljivosti vrste nasprotnih 
strank, ki so aktivne na trgu za zadevni 
razred pogodb o izvedenih instrumentih in 
ki bi bile zajete v obveznost kliringa po 
členu 3;
(f) medsebojna povezanost zadevnega 
razreda pogodb o izvedenih instrumentih 
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na finančnih trgih.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če repozitorij sklenjenih poslov ne more 
zabeležiti podrobnosti pogodbe o izvedenih 
finančnih instrumentih OTC, finančne 
nasprotne stranke o podrobnostih svojih 
pozicij v teh pogodbah poročajo 
pristojnemu organu, imenovanemu v 
skladu s členom 48 Direktive 2004/39/ES. 

2. Če repozitorij sklenjenih poslov ne more 
zabeležiti podrobnosti pogodbe o izvedenih 
finančnih instrumentih OTC, finančne 
nasprotne stranke o podrobnostih svojih 
pogodb o teh instrumentih poročajo 
pristojnemu organu, imenovanemu v 
skladu s členom 48 Direktive 2004/39/ES. 

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ ESMA pripravi in Komisiji do 
30. junija 2012 predloži osnutek 
regulativnih tehničnih standardov.

Evropski nadzorni organ (ESMA) po 
javnem posvetovanju pripravi in Komisiji 
do 30. junija 2012 predloži osnutek 
regulativnih tehničnih standardov.

Or. en



PE456.881v03-00 10/14 PA\855915SL.doc

SL

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ ESMA po posvetovanju z Evropskim 
odborom za sistemska tveganja (ESRB) in
drugimi pristojnimi organi Komisiji 
najpozneje do 30. junija 2012 pošlje 
osnutke teh regulativnih standardov.

Evropski nadzorni organ (ESMA) po 
posvetovanju z ESRB in drugimi 
pristojnimi organi ter po javnem 
posvetovanju Komisiji najpozneje do 30. 
junija 2012 pošlje osnutke teh regulativnih 
standardov.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Obveznost kliringa velja toliko časa, 
dokler neto pozicije in izpostavljenosti v 
pogodbah o izvedenih instrumentih OTC 
nefinančne nasprotne stranke presegajo 
prag kliringa, preneha pa veljati takoj, ko 
te neto pozicije in izpostavljenosti padejo 
pod prag kliringa.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pri izračunu pozicij iz odstavka 2 se ne 
upoštevajo pogodbe o izvedenih finančnih 
instrumentih OTC, ki jih sklene 
nefinančna nasprotna stranka in so 
objektivno merljivo neposredno povezane 

črtano
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s poslovno dejavnostjo te nasprotne 
stranke. 

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija po posvetovanju z organom 
ESMA, ESRB in drugimi pristojnimi organi 
redno pregleduje in po potrebi spreminja 
prage iz odstavka 3.

5. Komisija po posvetovanju z evropskim 
nadzornim organom (ESMA), ESRB in 
drugimi pristojnimi organi redno 
pregleduje in po potrebi spreminja prage iz 
odstavka 3 v skladu z njim.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kjer je mogoče, elektronske načine 
zagotavljanja pravočasne potrditve pogojev 
pogodbe o izvedenem finančnem 
instrumentu OTC;

(a) razen če to ni v skladu z običajno 
dobro prakso zalednih služb na 
posameznem pogodbenem trgu ali če je to 
posamezni nefinančni nasprotni stranki 
pretežko, elektronske načine zagotavljanja 
pravočasne potrditve pogojev pogodbe o 
izvedenem finančnem instrumentu OTC;

Or. en
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene točke (b) je vrednost odprtih 
pogodb dnevna tržna vrednost, postopki 
upravljanja tveganja pa zahtevajo 
pravočasno, natančno in primerno ločeno 
izmenjavo zavarovanja s premoženjem ali 
ustrezen in sorazmeren delež kapitala.

Za namene točke (b) je vrednost odprtih 
pogodb dnevna tržna vrednost, postopki 
upravljanja tveganja pa zahtevajo 
pravočasno, natančno in primerno ločeno 
izmenjavo zavarovanja s premoženjem, ki 
je skladna z običajno tržno prakso, ali 
ustrezen in sorazmeren delež kapitala v 
primeru finančnih nasprotnih strank.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznosti iz točk (a) in (b) prvega 
pododstavka ne veljajo za pogodbe o 
izvedenih finančnih instrumentih OTC, ki 
so bile z nefinančno nasprotno stranko 
sklenjene pred datumom, ko zanjo začne 
veljati obveznost kliringa v skladu s 
členom 7(2).

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ ESMA Komisiji do 30. junija 2012 
predloži osnutek navedenih regulativnih 

Evropski nadzorni organ (ESMA) po 
javnem posvetovanju Komisiji do 30. 
junija 2012 predloži osnutek navedenih 
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tehničnih standardov. regulativnih tehničnih standardov.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organi EBA, ESMA in EIOPA Komisiji 
do 30. junija 2012 predložijo skupni 
osnutek navedenih regulativnih tehničnih 
standardov.

Evropski nadzorni organi (EBA), (ESMA)
in (EIOPA) po javnem posvetovanju 
Komisiji do 30. junija 2012 predložijo 
skupni osnutek navedenih regulativnih 
tehničnih standardov.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 68 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v sodelovanju z organom ESMA
in zadevnimi sektorskimi organi do istega 
datuma oceni sistemski pomen transakcij 
nefinančnih podjetij z izvedenimi 
finančnimi instrumenti OTC.

Komisija v sodelovanju z Evropskim 
nadzornim organom (ESMA) in zadevnimi 
sektorskimi organi do istega datuma oceni 
sistemski pomen transakcij nefinančnih 
podjetij z izvedenimi finančnimi 
instrumenti OTC ter Evropskemu 
parlamentu in Svetu pošlje poročilo 
skupaj s predlogi o nadaljnji ustreznosti 
obveznosti kliringa ali o njenih 
spremembah po členu 7 za nefinančna 
podjetja.

Or. en



PE456.881v03-00 14/14 PA\855915SL.doc

SL


