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Predlog spremembe 2
Eero Heinäluoma
v imenu skupine S&D
Ernest Urtasun
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0208/2020
Markus Ferber
Trgi finančnih instrumentov: sprememba glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov 
in omejitev pozicij za podporo okrevanju po pandemiji COVID-19
(2020/0152(COD))

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Komisija bi morala pripraviti 
poročilo o tem, kako uporaba omejitev 
pozicij in upravljanja pozicij vpliva na 
likvidnost, zlorabo trga in urejene pogoje 
za oblikovanje cen in poravnave na trgih 
izvedenih finančnih instrumentov na 
blago, kot je določeno v tej direktivi. Pri 
pregledu teh določb sta bistvena z dokazi 
podprta ocena ureditve za izvedene 
finančne instrumente na blago in 
posvetovanje s širokim krogom 
deležnikov, kar je bilo sprejeto v odziv na 
dogovore z vrhunskih srečanj leta 2009 v 
Pittsburghu in leta 2011 v Cannesu, zato 
da bi izboljšali ureditev, delovanje in 
preglednost trgov izvedenih finančnih 
instrumentov na blago in začeli reševati 
problem prevelike nestanovitnosti cen.
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Markus Ferber
Trgi finančnih instrumentov: sprememba glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov 
in omejitev pozicij za podporo okrevanju po pandemiji COVID-19
(2020/0152(COD))

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – uvodni del
Direktiva 2014/65/EU
Člen 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) člen 57 se spremeni: (9) člen 57 se spremeni:

(a) v odstavku 3 se točka (g) nadomesti z 
naslednjim:
„(g) razvoj novih pogodb in posebnosti 
novih ali nelikvidnih pogodb, povezanih z 
energijo, zlasti če so zanje potrebne 
namenske določbe o omejitvah pozicij in 
specifični datumi začetka uporabe.“;
(b) vstavi se naslednji odstavek:
„4a. vse določbe, sprejete v skladu s točko 
(g) odstavka 3, se uporabljajo od [datum 
začetka uporabe te uredbe] do [36 
mesecev od datuma začetka uporabe te 
uredbe]".
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Poročilo A9-0208/2020
Markus Ferber
Trgi finančnih instrumentov: sprememba glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov 
in omejitev pozicij za podporo okrevanju po pandemiji COVID-19
(2020/0152(COD))

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Direktiva 2014/65/EU
Člen 58, odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) v členu 58 se odstavek 2 nadomesti 
z naslednjim:

črtano

„2. Države članice zagotovijo, da 
investicijska podjetja, ki z izvedenimi 
finančnimi instrumenti na blago ali s 
pravicami do emisije ali z njihovimi 
izvedenimi finančnimi instrumenti 
trgujejo zunaj mesta trgovanja, 
osrednjemu pristojnemu organu iz 
člena 57(6) vsaj dnevno predložijo 
popolno razčlenitev svojih pozicij 
izvedenih finančnih instrumentov na 
blago ali pravic do emisije ali njihovih 
izvedenih finančnih instrumentov, s 
katerimi se trguje na mestu trgovanja, in 
gospodarsko enakovrednih pogodb OTC 
ter pozicij njihovih strank in strank teh 
strank vse do zadnje stranke v skladu s 
členom 26 Uredbe (EU) št. 600/2014 in po 
potrebi s členom 8 Uredbe (EU) 
št. 1227/2011.“;
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