Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Številka: 061-07-7/2021/2
Ljubljana, 13. 7. 2021

Predlog
ZAPISNIK

25. izredne seje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance,
ki je bila v torek, 6. julija 2021, v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 16.00 uri in se končala ob 16.45 uri.
Prisotni:
 predsednica: mag. Marija Lah
- podpredsednik: Tomaž Horvat
-

člani: Danijel Kastelic Oskar Komac, Alojz Kovšca, Jože Smole, Dušan Strnad,
Branko Tomažič, mag. Marko Zidanšek.

Odsotni:
- Mitja Gorenšček, Franc Golob, Srečko Ocvirk, Boris Popovič.
Ostali prisotni:
 Nina Stražišar, Polona Pestotnik, Nejka Štibernik, Ministrstvo za finance
Dnevni

r e d:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih
instrumentov (ZTFI-1B) - nujni postopek, EPA 2013-VIII
2. Predlog zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP) – nujni
postopek, EPA 2014-VIII
3. Predlog zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2) – nujni
postopek, EPA 2016-VIII
Ad 1)

Komisija je obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu
finančnih instrumentov (ZTFI-1B), ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po nujnem
postopku predložila Vlada Republike Slovenije.

Komisija je predlog zakona podprla.
S predlaganimi spremembami Zakona o trgu finančnih instrumentov se bodo z
namenom izboljšanja delovanja kapitalskih trgov na ravni EU, kakor tudi v Republiki
Sloveniji, v pravni red Republike Slovenije prenesle štiri direktive EU, s čemer se
zagotavlja dodatna pomoč gospodarstvu ter možnost alternativnih nebančnih virov
financiranja gospodarstva. Prav tako se zagotavlja varovanje vlagateljev v skladu z
najstrožjimi pravili.
Predloženi predlog zakona skupaj s predlogom zakona, ki ureja bonitetni nadzor
investicijskih podjetij določa nov bonitetni režim v zvezi z upravljanjem tveganj,
poročanjem in razkritji ter pravili o prejemkih za investicijska podjetja. Splošna cilja
teh predlogov sprememb sta tudi odprava nepotrebnih birokratskih ovir in uvedba
učinkovitih ukrepov za preprečevanje večjih pretresov v gospodarskem okolju.
***
Za poročevalko je bila določena predsednica komisije mag. Marija Lah.
Ad 2)

Komisija je obravnavala Predlog zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij
(ZBNIP), ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku predložila
Vlada Republike Slovenije.
Komisija je predlog zakona podprla.
Sedanja ureditev določa za kreditne institucije in za vsa investicijska podjetja enaka
pravila o kapitalu, likvidnosti in obvladovanju tveganj. Na podlagi Direktive
2019/2034/EU in Uredbe 2019/2033/EU pa se predlaga za investicijska podjetja
samostojno določeni režim ustanovnega kapitala, ocenjevanje in izračun kapitalskih
zahtev, nove enotne zahteve glede poročanja in javnega razkritja ter nov režim pravil
za fiksne in variabilne prejemke.
Spreminjajo se tudi pogoji, pod katerimi lahko podjetja iz tretjih držav dostopajo do
finančnih trgov Unije, pri čemer imata Evropski organ za vrednostne papirje in trge in
Agencija za trg vrednostnih papirjev potrebna orodja za preprečevanje regulativne
arbitraže in spremljanje dejavnosti podjetij iz tretjih držav.
***
Za poročevalko je bila določena predsednica komisije mag. Marija Lah.

Ad 3)
Komisija je obravnavala Predlog zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO2), ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku predložila Vlada
Republike Slovenije.
Komisija je predlog zakona podprla.
S predlaganim zakonom se prenašajo določbe Direktive (EU) 2019/2162, ki
minimalno harmonizirajo pogoje za izdajo kritih obveznic kot vrednostnega papirja v
državah članicah Evropske unije. Z izdajo kritih obveznic kreditne institucije
pridobivajo dolgoročne vire financiranja na mednarodnih finančnih trgih. Poleg
urejanja pogojev, pod katerimi lahko kreditne institucije izdajo krite obveznice kot
instrument financiranja, se s predlogom zakona vzpostavlja posebni nadzor nad
produktom, ki velja za kreditne institucije za zagotovitev visoke ravni zaščite
vlagateljev. Tako se predpisuje dvojno zavarovanje vlagateljev v krite oziroma
hipotekarne in komunalne obveznice, ki vlagatelju daje terjatev do izdajatelja krite
obveznice in kritnih sredstev.
Ob vprašanju o stopnji zagotavljanja varstva pravic vlagateljev v obveznice ter s tem
povezanimi velikimi pooblastili in pristojnostmi Banke Slovenije, ki so se na primer
izkazale v primeru imetnikov izbrisanih podrejenih obveznic je bilo pojasnjeno, da je
dodatna varnost vlagateljev zagotovljena tudi z določbo, ki predpisuje izvzetost kritih
obveznic iz postopka reševanja in prisilne likvidacije kreditnih institucij. Vlagatelji v
krite obveznice se tako poplačajo v skladu s pogodbenim razporedom tudi v primeru
reševanja in prisilne likvidacije izdajatelja. Banka Slovenije je prav tako zavezana, da
svoje odločitve sprejema ob predhodnem mnenju Agencije za trg vrednostnih
papirjev.
***
Za poročevalko je bila določena predsednica komisije mag. Marija Lah.
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