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Trgi finančnih instrumentov: sprememba zahtev glede informacij, zahtev glede upravljanja 
produktov in omejitev pozicij za podporo okrevanju po pandemiji COVID-19
(2020/0152(COD))

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka c a (novo)
Direktiva 2014/65/EU
Člen 24 – odstavek 9a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) vstavi se naslednji odstavek 9a:
„9a. Države članice zagotovijo, da 
investicijska podjetja lahko skupaj plačajo 
za opravljanje storitev izvrševanja in 
izvajanje investicijskih raziskav, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
(a) pred izvedbo storitev izvrševanja ali 
investicijskih raziskav investicijsko 
podjetje in ponudnik raziskav skleneta 
sporazum, ki določa, kolikšen delež 
skupnega plačila je namenjen za 
investicijske raziskave;
(b) investicijsko podjetje stranko obvesti o 
skupnem plačilu;
(c) storitve izvrševanja, za katere je plačilo 
skupno, se nanašajo izključno na 
izdajatelje, ki v obdobju 36 mesecev pred 
izvedbo investicijske raziskave niso 
presegli tržne kapitalizacije 
10 milijard EUR.
Za namene tega člena se investicijska 
raziskava razume kot raziskovalno 
gradivo ali storitve za raziskave, ki se 
nanašajo na enega ali več finančnih 
instrumentov ali drugih sredstev ali 
izdajatelja ali morebitne izdajatelje 
finančnih instrumentov, oziroma kot 
raziskovalno gradivo ali storitve za 
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raziskave, ki so tesno povezane z 
določenim sektorjem ali trgom in zadevajo 
oblikovanje stališč o finančnih 
instrumentih, sredstvih ali izdajateljih v 
tem sektorju ali trgu.
Investicijske raziskave obsegajo tudi 
gradivo ali storitve, ki eksplicitno ali 
implicitno priporočajo ali predlagajo 
investicijsko strategijo ter zagotavljajo 
utemeljeno mnenje o sedanji ali prihodnji 
vrednosti ali ceni finančnih instrumentov 
ali sredstev ali na drug način vsebujejo 
analize in izvirne ugotovitve ter zaključke, 
sprejete na podlagi novih ali obstoječih 
informacij, ki bi se lahko uporabili pri 
obveščanju o investicijski strategiji in 
zaradi svoje pomembnosti ustvarili 
dodano vrednost pri odločitvah 
investicijskega podjetja v imenu njegovih 
strank, katerim zaračuna te raziskave.

Or. en


