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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij za 
podporo okrevanju po pandemiji COVID-19
(COM(2020)0280 – C9-0210(2020) – 2020/0152(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0280),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0210(2020)),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0000/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2014/65/EU
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) odstavek 4 se črta; (b) odstavek 4 se nadomesti z 
naslednjim:

„4. ESMA pripravi osnutke 
regulativnih tehničnih standardov, da bi 
zagotovila smernice glede kvalitativnih 
meril, na podlagi katerih se oceni, ali se 
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uporabljajo izvzetja iz odstavka 1.
ESMA te osnutke regulativnih tehničnih 
standardov Komisiji predloži do 1. aprila 
2021.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka v 
skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1095/2010.“;

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2014/65/EU
Člen 4 – točka 1 – točka 50a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vstavi se naslednja točka (50a): črtano
„(50a) ‚podjetniške obveznice s klavzulo o 
predčasnem odpoklicu s polnim 
poplačilom donosa‘ pomeni podjetniške 
obveznice s klavzulo, ki izdajatelja v 
primeru predčasnega odplačila obvezuje, 
da vlagatelju vrne glavnico obveznice in 
neto sedanjo vrednost kuponov, ki bi jih 
vlagatelj prejel, če obveznica ne bi bila 
odpoklicana;“

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 2014/65/EU
Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 7a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) v členu 16(3) se doda naslednji 
pododstavek:

črtano

„Zahteve iz drugega do petega 
pododstavka tega odstavka se ne 
uporabljajo za podjetniške obveznice s 
klavzulo o predčasnem odpoklicu s polnim 
poplačilom donosa.“;

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Č1en 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2014/65/EU
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) vstavi se naslednji člen:
„Člen 16a
Izvzetja iz zahtev glede upravljanja 
produktov
Investicijska podjetja so izvzeta iz zahtev 
glede upravljanja produktov iz členov 16 
in 24 te direktive, če je predmet 
investicijske storitve eden od naslednjih:
(i) delnice, uvrščene v trgovanje na 
reguliranem trgu ali enakovrednem trgu 
tretje države ali v MTF, kadar gre za 
delnice v podjetjih, razen delnic v 
kolektivnih naložbenih podjemih, ki niso 
KNPVP, in delnic, ki zajemajo izvedeni 
finančni instrument;
(ii) obveznice ali druge oblike listinjenega 
dolga, uvrščene v trgovanje na 
reguliranem trgu ali ustreznem trgu tretje 
države ali v MTF, razen tistih, ki zajemajo 
izvedeni finančni instrument ali 
vključujejo strukturo, zaradi katere 
stranka težko razume zadevno tveganje; 
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ali
(iii) delnice ali enote v KNPVP, razen 
strukturiranih KNPVP iz drugega 
pododstavka člena 36(1) Uredbe (EU) št. 
583/2010.“;

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)
Direktiva 2014/65/EU
Člen 16 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) vstavi se naslednji člen:
„Člen 16b
Raziskave
1. Z odstopanjem od člena 13(1) do 
(8) Delegirane direktive Komisije (EU) 
2017/593 se investicijsko podjetje, ki 
izvaja storitev upravljanja portfelja ali 
drugo investicijsko ali pomožno storitev, 
lahko odloči, da ne bo izpolnjevalo zahtev 
iz navedenih odstavkov v zvezi z 
raziskavami, ki jih tretje osebe zagotovijo 
tem investicijskim podjetjem, v katerem 
koli od naslednjih primerov:
(a) raziskave se izvajajo izključno v 
zvezi z izdajatelji, ki v obdobju 36 mesecev 
pred izvedbo raziskav niso presegli tržne 
kapitalizacije 10 milijard EUR;
(b) raziskave se izvajajo izključno v 
zvezi z instrumenti s fiksnim donosom.
2. Z odstopanjem od člena 13(9) 
Delegirane direktive Komisije (EU) 
2017/593 se investicijskemu podjetju, ki 
uporablja možnost iz odstavka 10 
navedene delegirane direktive, omogoči, 
da skupaj plača za opravljene storitve 
izvrševanja in izvedbo raziskav, če so 
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izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
(a) pred izvedbo storitev izvrševanja 
ali raziskav investicijsko podjetje in 
ponudnik raziskav skleneta sporazum, ki 
določa, kolikšen delež skupnega plačila je 
namenjen za raziskave;
(b) investicijsko podjetje stranko 
obvesti o skupnem plačilu;
(c) v primeru raziskav iz točke (a) 
člena 13(10) Delegirane direktive 
Komisije (EU) 2017/593 se storitve 
izvrševanja, za katere je plačilo skupno, 
opravljajo izključno v zvezi z izdajatelji, ki 
v obdobju 36 mesecev pred izvedbo 
raziskav niso presegli tržne kapitalizacije 
10 milijard EUR.“;

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Direktiva 2014/65/EU
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 2a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v odstavku 2 se doda naslednji 
pododstavek:

črtano

„Ta odstavek se ne uporablja za 
podjetniške obveznice s klavzulo o 
predčasnem odpoklicu s polnim 
poplačilom donosa.“;

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2014/65/EU
Člen 24 – odstavek 4 – pododstavek 2a – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Kadar se dogovor o nakupu ali prodaji 
finančnega instrumenta sklene z uporabo 
sredstev za komunikacijo na daljavo, lahko 
investicijsko podjetje informacije o 
stroških in dajatvah zagotovi v elektronski 
obliki brez nepotrebnega odlašanja po 
sklenitvi posla, če sta izpolnjena oba 
naslednja pogoja:

„Kadar se dogovor o nakupu ali prodaji 
finančnega instrumenta sklene z uporabo 
sredstev za komunikacijo na daljavo, lahko 
investicijsko podjetje informacije o 
stroških in dajatvah zagotovi brez 
nepotrebnega odlašanja po sklenitvi posla, 
če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
Direktiva 2014/65/EU
Člen 25 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) v členu 25(6) se doda naslednji 
pododstavek:
„Ta odstavek se ne uporablja za 
obveznosti v zvezi s pragovi za poročanje o 
izgubah iz člena 25a te direktive.“

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)
Direktiva 2014/65/EU
Člen 25 – odstavek 8 – uvodni del

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(5b) v členu 25(8) se uvodni del 
spremeni:

8. Na Komisijo s prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

„8. Na Komisijo s prenese pooblastilo 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
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členom 89, da se zagotovi, da investicijska 
podjetja pri opravljanju investicijskih ali 
pomožnih storitev za stranke spoštujejo 
načela iz odstavkov 2 do 6 tega člena, 
vključno z informacijami, ki se pridobijo 
pri oceni primernosti ali ustreznosti storitev 
in finančnih instrumentov za stranke, 
merili za ocenjevanje nekompleksnih 
finančnih instrumentov za namene iz točke 
(a)(vi) odstavka 4 tega člena, vsebino in 
obliko evidenc in sporazumi o 
zagotavljanju storitev za stranke in rednih 
poročil strankam o opravljenih storitvah. V 
teh delegiranih aktih se upoštevajo:

členom 89, da se zagotovi, da investicijska 
podjetja pri opravljanju investicijskih ali 
pomožnih storitev za stranke spoštujejo 
načela iz odstavkov 2 do 6 tega člena, 
vključno z informacijami, ki se pridobijo 
pri oceni primernosti ali ustreznosti storitev 
in finančnih instrumentov za stranke, 
merili za ocenjevanje nekompleksnih 
finančnih instrumentov za namene iz točke 
(a)(vi) odstavka 4 tega člena, vsebino in 
obliko evidenc in sporazumi o 
zagotavljanju storitev za stranke in rednih 
poročil strankam o opravljenih storitvah, ni 
pa jim treba izpolnjevati obveznosti v zvezi 
s pragovi za poročanje o izgubah iz člena 
25a. V teh delegiranih aktih se 
upoštevajo:“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02014L0065-20200326)

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5c (novo)
Direktiva 2014/65/EU
Člen 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5c) vstavi se naslednji člen 25a:
„Člen 25a
Pragovi za poročanje o izgubah
1. Investicijska podjetja, ki izvajajo 
storitve upravljanja portfeljev, v primerih, 
ko se skupna vrednost portfelja, kot je bila 
ocenjena na začetku vsakega obdobja 
poročanja, zmanjša za 20 % in potem za 
večkratnike 10 %, stranke o tem obvestijo 
najpozneje do konca delovnega dne, na 
katerega je prekoračen prag, oziroma, če 
je prag prekoračen na nedelovni dan, do 
zaključka naslednjega delovnega dne. 
2. Investicijska podjetja, ki imajo 
račun neprofesionalne stranke, ki 
vključuje pozicije v finančnih 
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instrumentih s finančnim vzvodom ali v 
poslih s pogojnimi obveznostmi, stranko 
obvestijo, če se začetna vrednost vsakega 
instrumenta zmanjša za 10 % in potem za 
večkratnike 10 %. Poročanje v skladu s 
tem členom se izvaja po posameznih 
instrumentih, razen če je s stranko 
dogovorjeno drugače, poroča pa se 
najpozneje do konca delovnega dne, na 
katerega je prekoračen prag, oziroma, če 
je prag prekoračen na nedelovni dan, do 
zaključka naslednjega delovnega dne.“;

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Č1en 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva 2014/65/EU
Člen 27 – odstavek 10 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) v členu 27(10) se doda naslednji 
pododstavek:
„Regulativni standardi iz tega odstavka pa 
se ne uporabljajo do... [datum začetka 
veljavnosti te direktive o spremembi + dve 
leti].“;

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2014/65/EU
Člen 29a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Zahteve iz točke (c) člena 24(4) se 
ne uporabljajo za druge storitve 
profesionalnim strankam, razen 

(1) Zahteve iz točke (c) člena 24(4) se ne 
uporabljajo za druge storitve 
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investicijskega svetovanja in upravljanja 
portfeljev.

profesionalnim strankam.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)
Direktiva 2014/65/EU
Priloga II – II.1. Identifikacijska merila – pododstavek 5 –alinea 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(11a) v Prilogi II se v točki II.1 prva 
alinea petega pododstavka spremeni: 

— v prejšnjih štirih četrtletjih je stranka na 
ustreznem trgu opravljala posle znatne 
velikosti s povprečno pogostostjo 10 
poslov na četrtletje,

„— v prejšnjih štirih letih je stranka na 
ustreznem trgu opravljala posle znatne 
velikosti s povprečno pogostostjo 15 
poslov na leto,“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:02014L0065-20200326)
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OBRAZLOŽITEV

Razkritje stroškov in dajatev:

Komisija v predlogu investicijska podjetja izvzema iz obveznosti razkritja stroškov in dajatev 
profesionalnim strankam in primernim nasprotnim strankam za storitve iz direktive MiFID, ki 
niso investicijsko svetovanje in upravljanje portfeljev.

Iz teh obveznosti bi bilo treba izključiti tudi investicijsko svetovanje in upravljanje portfelja (s 
klavzulo o možnosti vključitve), saj naj bi bile te stranke na splošno seznanjene s stroškovno 
strukturo omenjenih storitev. 

Tehnična opomba: investicijsko svetovanje in upravljanje portfeljev se ne uporabljata za 
primerne nasprotne stranke.

Te spremembe se odražajo v predlogu spremembe 12.

Poročila o najboljšem izvrševanju

V predlogu Komisije se začasno prekinja le uporaba regulativnega tehničnega standarda 27 
(člen 27(3) direktive MiFID; zahteve glede poročanja za mesta trgovanja glede najboljšega 
izvrševanja poslov), ne pa tudi uporaba regulativnega tehničnega standarda 28 (člen 27(10) 
direktive MiFID; zahteve za investicijska podjetja glede obveščanja strank o najboljšem 
izvrševanju).

Glede na to, da je izpolnjevanje obveznosti poročanja najbolj zahtevno za investicijska 
podjetja (in ne za mesta trgovanja), pa tudi glede na povezave med tema regulativnima 
tehničnima standardoma in vprašljivo koristnost poročil o najboljšem izvrševanju poslov za 
male vlagatelje se zdi smiselno začasno prekiniti uporabo obeh regulativnih standardov, tj. 27 
in 28.

Te spremembe se odražajo v predlogu spremembe 11.

Upravljanje produktov:

V predlogu Komisije so iz določb o upravljanju produktov izvzete obveznice s klavzulo o 
predčasnem odpoklicu s polnim poplačilom donosa. 

Vendar bi bilo treba iz zahtev glede upravljanja produktov izvzeti tudi druge enostavne 
produkte, kot so druge navadne podjetniške obveznice, KNPVP in delnice, s katerimi se 
trguje na reguliranih trgih.

Zadevni predlog Komisije se črta v predlogih sprememb 2, 3, 6. Novi člen z želenim 
besedilom je dodan v predlogu spremembe 4.

Naknadne informacije o stroških in dajatvah:

Predlog Komisije uvaja možnost, da stranka, če se s tem strinja, prejme informacije o stroških 
in dajatvah v elektronski obliki po transakciji.

Črtati je treba omejitev, da je treba informacije vedno posredovati v „elektronski obliki“, da bi 
upoštevali potrebe starejših/manj tehnično veščih strank. To bi bilo tudi usklajeno s splošnim 
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na novo uvedenim pravilom o posredovanju informacij v elektronski obliki, ki vsebuje 
klavzule o izvzetju (tj. novi odstavek 5a v predlogu Komisije).

Te spremembe se odražajo v predlogu spremembe 7.

Profesionalni vlagatelji: 

Komisija je opustila zamisel o uvedbi nove kategorije polprofesionalnih vlagateljev.

Kot alternativno rešitev bi bilo treba spremeniti merilo glede števila transakcij, in sicer na 15 
na leto.

Te spremembe se odražajo v predlogu spremembe 13.

Prag za poročanje o izgubah

Trenutno morajo investicijska podjetja, ki upravljajo portfelj, stranko obvestiti, če se vrednost 
njenega portfelja zmanjša za več kot 10 % (in vsak večkratnik tega).

Opozorilo o tem lahko stranko spodbudi, da svoj portfelj prestrukturira in instrumente v 
strahu proda z izgubo, to pa morda ni v njenem dolgoročnem interesu, zlasti če gre za začasno 
korekcijo.

Zato je ta prag povišan na 20 % za produkte brez finančnega vzvoda.

Ta določba je bila doslej vključena v člen 62 Delegirane uredbe 2017/565, glede na njeno 
pomembnost pa bi jo bilo treba prestaviti v besedilo prve stopnje, tj. v direktivo MiFID II.

V predlogu spremembe 8 je pojasnjeno, da člen 25(6) direktive MiFID ne bo več podlaga 
prve stopnje za zadevno besedilo druge stopnje. V predlogu spremembe 9 je črtano s tem 
povezano pooblastilo iz direktive MiFID, tako da člen 62 Delegirane uredbe 2017/565 ne bo 
več veljal. V predlogu spremembe 10 je besedilo iz delegirane uredbe z ustreznimi 
spremembami preneseno v direktivo MiFID.

Raziskave:

Komisija je v svojem predlogu za spremembo Delegirane direktive (EU) 2017/593 
(posvetovanje je bilo zaključeno 5. septembra 2020) predlagala drugačno obravnavo raziskav 
malih in srednjih podjetij.

To določbo bi bilo treba prestaviti v besedilo prve stopnje, saj bomo s tem zagotovili, da bo to 
izvzetje določil zakonodajalec in ne bo vodilo v nadaljnje krhanje ureditve. 

To bi zakonodajalcu omogočilo tudi več možnosti pri določanju, za katere vrste finančnih 
instrumentov naj se uporablja izvzetje, in pod katerimi pogoji.

Pragovi bi morali biti znatno višji od tistih, ki jih je Komisija predlagala v spremenjenem 
delegiranem aktu. Da bi zajeli mala podjetja in podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo 
ter omogočili oblikovanje okolja za tovrstne raziskave, bi moral biti prag tržne kapitalizacije 
10 milijard EUR (z drsečim povprečjem v zadnjih 36 mesecih, da bi se izognili nenadnim 
prekinitvam).

Te spremembe se odražajo v predlogu spremembe 5.
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Izvzetje za pomožne dejavnosti:

V predlogu Komisije so kvantitativna merila črtana, preizkus pomožne dejavnosti pa je 
preoblikovan v zgolj kvalitativni preizkus, zaradi česar bi nacionalni pristojni organi lahko 
imeli veliko manevrskega prostora pri določanju, za koga velja izvzetje.

Da bi bili rezultati na evropski ravni bolj usklajeni, bi bilo treba uvesti regulativni tehnični 
standard, ki bi ga pripravila ESMA in ki bi s smernicami glede kvalitativnih meril do 
določene mere omejil ohlapna merila za pristojne nacionalne organe.

Te spremembe se odražajo v predlogu spremembe 1.


