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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: 
finančna kriza leta 2008 in njene posledice so pokazale pomanjkljivosti v delovanju in 
preglednosti teh trgov ter slabe strani direktive o trgih finančnih instrumentov pri 
spoprijemanju s temi dogodki. Komisija glede na pridobljene izkušnje predlaga revizijo 
direktive, katere glavni cilji so: 

– povečati preglednost in nadzor nad manj urejenimi trgi, 
– zmanjšati tveganja 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 o razkritju podatkov o 
trgovanju, poročanju o transakcijah, trgovanju z izvedenimi instrumenti na organiziranih 
mestih, nediskriminatornem dostopu 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.


