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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 

odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe 1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava – 1 (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-1) Jasna pravna osnova za 

vzpostavitev enotnega mehanizma za 

reševanje in evropskega sistema jamstva 

za vloge pomeni uporabo pravnega okvira 

Unije brez potrebe po uporabi medvladnih 

sporazumov. 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Za zagotovitev vzporednosti z 

EMN in EMR bi se moral ESJV uporabljati 

za sodelujoče države članice. Banke s 

sedežem v državah članicah, ki ne 

sodelujejo v EMN, ne bi smele biti 

vključene v ESJV. Dokler je nadzor v 

državi članici zunaj EMN, bi morala ta 

država članica ostati odgovorna za 

zagotavljanje zaščite vlagateljev pred 

posledicami insolventnosti kreditne 

institucije. Ko se država članica pridruži 

EMN, bi morala avtomatsko postati 

vključena v ESJV. V končni fazi bi se 

lahko ESJV razširil na celotni notranji trg. 

(14) Za zagotovitev vzporednosti z 

EMN in EMR bi se moral ESJV uporabljati 

za sodelujoče države članice. Banke s 

sedežem v državah članicah, ki ne 

sodelujejo v EMN, ne bi smele biti 

vključene v ESJV. Dokler je nadzor v 

državi članici zunaj EMN, bi morala ta 

država članica ostati odgovorna za 

zagotavljanje zaščite vlagateljev pred 

posledicami insolventnosti kreditne 

institucije. Ko se država članica pridruži 

EMN, se od nje samodejno zahteva, da se 

priključi tretjemu stebru bančne unije. Da 

bi zagotovili nemoten prehod in preprečili 

morebitne neprimerne obremenitve shem 

financiranja, na katerih temelji ESJV, pa 

je primerno določiti prehodno ureditev za 

finančno udeležbo držav, ki se bodo 

pridružile ESJV po začetku veljavnosti te 

uredbe. Takšno ureditev bi bilo treba 

oblikovati ob upoštevanju razmer v 

zadevnih državah članicah, ob ustreznem 
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upoštevanju poslovnega cikla in nedavnih 

dogodkov, zaradi katerih je bilo potrebno 

izplačilo, ali ukrepov za financiranje 

reševanja, pa tudi faze ESJV, v kateri se 

država pridruži.  V končni fazi bi se lahko 

ESJV razširil na celotni notranji trg. 

Obrazložitev 

Pomembno je upoštevati faze, v katerih se države pridružijo, da bi se obravnavali prehodni 

ukrepi, ki se sprejmejo, kar zadeva njihovo finančno udeležbo v ESJV, ob ustreznem 

upoštevanju pogojev, kot so poslovni cikli in nedavni dogodki, zaradi katerih je bilo potrebno 

izplačilo, ali ukrepi za financiranje reševanja. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Da se zagotovijo enaki konkurenčni 

pogoji znotraj celotnega notranjega trga, je 

ta uredba skladna z Direktivo 2014/49/EU. 

Dopolnjuje pravila in načela iz navedene 

direktive, da se zagotovi pravilno 

delovanje ESJV ter da je zanj na voljo 

ustrezno financiranje. Materialno pravo o 

jamstvu vlog, ki se bo uporabljalo v okviru 

ESJV, bo zato v skladu s pravom, ki ga 

uporabljajo nacionalni SJV ali imenovani 

organi nesodelujočih držav članic, 

usklajenim z Direktivo 2014/49/EU. 

(15) Da se zagotovijo enaki konkurenčni 

pogoji znotraj celotnega notranjega trga, je 

ta uredba skladna z Direktivo 2014/49/EU. 

Dopolnjuje pravila in načela iz navedene 

direktive, da se zagotovi pravilno 

delovanje ESJV ter da je zanj na voljo 

ustrezno financiranje. Ključni cilj ESJV je 

okrepiti učinkoviti okvir jamstva za vloge, 

da bi vlagatelje zaščitili pred posledicami, 

če bi vloge postale nerazpoložljive. Cilj je 

zagotoviti enako raven zaščite za vse 

vlagatelje kreditnih institucij, ki so 

vključene v sodelujoče SJV. Materialno 

pravo o jamstvu vlog, ki se bo uporabljalo 

v okviru ESJV, bo zato v skladu s pravom, 

ki ga uporabljajo nacionalni SJV ali 

imenovani organi nesodelujočih držav 

članic, usklajenim z Direktivo 2014/49/EU. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 

Uredba št. 806/2014 

Člen 4 – odstavek 2 a (novo) 



 

AD\1121911SL.docx 5/18 PE592.152v03-00 

 SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a.  V primeru, da se med državo 

članico, ki za valuto ne uporablja eura, in 

ECB vzpostavi tesno sodelovanje v skladu 

s členom 7 Uredbe (EU) št. 1024/2013 se 

odbor v dogovoru s to državo članico in v 

treh mesecih od datuma sprejetja 

odločitve o vzpostavitvi tesnega 

sodelovanja odloči o podrobnostih 

ureditve in morebitnih pogojih, ki se 

uporabijo za prenos v jamstveni sklad za 

vloge prispevkov v SJV, ki so uradno 

priznani v zadevni državi članici, ki so jih 

vplačale kreditne institucije, vključene v te 

SJV, in ki so jih te SJV zbrale od začetka 

veljavnosti te uredbe v skladu s potekom 

financiranja, določenim v členu 41j, 

oziroma njegovega vnaprej določenega 

dela;  

 Pri določitvi podrobnosti ureditve za 

izračun zneskov, ki se prenesejo, in za 

časovni načrt prenosa teh zneskov, se 

ustrezna pozornost nameni zagotovitvi 

nemotenega prehoda SJV, ki so priznani v 

zadevni državi članici, v ESJV, ob 

upoštevanju faze ESJV, v kateri se država 

članica pridruži sistemu, pa tudi okoliščin, 

kot so obstoječi poslovni cikel ter nedavni 

dogodki, zaradi katerih je bilo potrebno 

izplačilo, ali ukrepi za financiranje 

reševanja.  

Obrazložitev 

V primeru vzpostavitve tesnega sodelovanja med ECB in državo članico se za slednjo začnejo 

uporabljati vsi stebri bančne unije, tudi ESJV. Za zagotovitev nemotenega prehoda iz SJV v 

ESJV bi bilo treba določiti postopen pristop, ki bi upošteval ekonomske značilnosti države, 

njenih SJV in fazo ESJV, v kateri se vzpostavi tesno sodelovanje. Določbe tega člena v 

grobem odražajo določbe, ki se uporabijo v primeru dokončne prekinitve tesnega 

sodelovanja. 
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Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo) 

Uredba št. 806/2014 

Člen 34 – odstavek 5 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 (9a) v členu 34 se odstavek 5 nadomesti 

z naslednjim: 

‘5. Odbor, ECB, pristojni nacionalni 

organi in nacionalni organi za reševanje 

lahko pripravijo memorandume o soglasju 

s postopkom za izmenjavo informacij.  

Izmenjava informacij med odborom, ECB, 

pristojnimi nacionalnimi organi in 

nacionalnimi organi za reševanje se ne 

šteje za kršitev zahtev varovanja poslovne 

skrivnosti. 

"5. Odbor, ECB, pristojni nacionalni 

organi, nacionalni organi za reševanje in 

nacionalni organi, imenovani na podlagi 

Direktive 2014/59/EU, lahko pripravijo 

memorandume o soglasju s postopkom za 

izmenjavo informacij. Izmenjava 

informacij med odborom, ECB, pristojnimi 

nacionalnimi organi, nacionalnimi organi 

za reševanje in nacionalni organi, 

imenovani na podlagi Direktive 

2014/59/EU, se ne šteje za kršitev zahtev 

varovanja poslovne skrivnosti.“ "; 

Obrazložitev 

Namen klavzule je sprememba člena 34 Uredbe (EU) št. 806/2014, da se nacionalni organi, 

imenovani na podlagi Direktive 2014/59/EU, vključijo med organe, ki so izrecno pristojni za 

pripravo memorandumov o soglasju glede izmenjave informacij, da se za vsako tovrstno 

izmenjavo informacij zagotovi, da ima ustrezno pravno podlago in da je ni mogoče 

obravnavati kot kršitev zahtev varovanja poslovne skrivnosti. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 

Uredba št. 806/2014 

Člen 41 i – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Izključitev iz kritja ESJV Postopek za izključitev iz kritja ESJV 

Obrazložitev 

Postopek za izključitev je treba določiti podrobneje, da bi se, glede na obseg posledic 

izključitve za bančni sektor v državi članici, zagotovila pravna varnost. To vključuje oceno 
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kršitve, ki jo pripravi Komisija, ter možnost, da SJV in nacionalni organi sprejmejo 

popravljalne ukrepe. O popolni izključitvi bi bilo treba razmišljati le, če bi bilo to sorazmerno 

s kršitvijo, ter jo uveljaviti šele po tem, ko se ne bi spoštovali vmesni izvršilni ukrepi v rokih, 

ki bi bili vnaprej določeni. Za manjše kršitve bi se lahko izrekla finančna kazen. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 

Uredba št. 806/2014 

Člen 41 i – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1.  ESJV ne krije sodelujočega SJV v 

obdobju pozavarovanja, obdobju 

sozavarovanja ali v času polnega jamstva, 

če Komisija na lastno pobudo ali na 

zahtevo odbora ali sodelujoče države 

članice ugotovi, da je izpolnjen najmanj 

eden od naslednjih pogojev za izključitev, 

in o tem ustrezno obvesti odbor: 

1.  ESJV ne krije sodelujočega SJV, če 

Komisija na lastno pobudo ali na zahtevo 

odbora ali sodelujoče države članice sproži 

in zaključi postopek izključitve. Takšen 

postopek se lahko sproži, če Komisija 

meni, da je izpolnjen eden od naslednjih 

pogojev: 

(a)  sodelujoči SJV ni izpolnil 

obveznosti iz te uredbe ali členov 4, 6, 7 ali 

10 Direktive 2014/49/EU; 

(a)  sodelujoči SJV ni izpolnil 

obveznosti iz te uredbe ali členov 4, 6, 7 ali 

10 Direktive 2014/49/EU; 

(b)  sodelujoči SJV, zadevni upravni 

organ v smislu člena 3 Direktive 

2014/49/EU ali kateri koli drug zadevni 

organ v državi članici je v zvezi s 

posameznim zahtevkom za kritje ESJV 

ravnal v nasprotju z načelom lojalnega 

sodelovanja, kot je določeno v členu 4(3) 

Pogodbe o Evropski uniji. 

(b)  sodelujoči SJV, zadevni upravni 

organ v smislu člena 3 Direktive 

2014/49/EU ali kateri koli drug zadevni 

organ v državi članici je v zvezi s 

posameznim zahtevkom za kritje ESJV 

ravnal v nasprotju z načelom lojalnega 

sodelovanja, kot je določeno v členu 4(3) 

Pogodbe o Evropski uniji. 

Obrazložitev 

Postopek za izključitev je treba določiti podrobneje, da bi se, glede na obseg posledic 

izključitve za bančni sektor v državi članici, zagotovila pravna varnost. To vključuje oceno 

kršitve, ki jo pripravi Komisija, ter možnost, da SJV in nacionalni organi sprejmejo 

popravljalne ukrepe. O popolni izključitvi bi bilo treba razmišljati le, če bi bilo to sorazmerno 

s kršitvijo, ter jo uveljaviti šele po tem, ko se ne bi spoštovali vmesni izvršilni ukrepi v rokih, 

ki bi bili vnaprej določeni. Za manjše kršitve bi se lahko izrekla finančna kazen. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 
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Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 

Uredba št. 806/2014 

Člen 41 i – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Odbor redno preverja, ali velja 

kateri od primerov iz odstavka 1(a) ali (b). 

Če ugotovi, da kateri od teh primerov 

velja, o tem nemudoma obvesti Komisijo. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 

Uredba št. 806/2014 

Člen 41 i – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2.  Če je sodelujoči SJV že prejel 

financiranje in je v zvezi z dogodkom, ki 

povzroči izplačilo, ali uporabo v postopkih 

reševanja izpolnjen najmanj eden od 

pogojev za izključitev iz odstavka 1, lahko 

Komisija SJV naloži, da mora 

jamstvenemu skladu za vloge delno ali v 

celoti vrniti sredstva, ki jih je prejel. 

2.  Če Komisija meni, da je izpolnjen 

vsaj eden od pogojev za izključitev, pošlje 

pismo z uradnim obvestilom SJV in 

imenovanemu organu sodelujoče države 

članice iz točke 18 člena 2 Direktive 

2014/49/EU, pa tudi pristojnemu 

nacionalnemu organu ali organom. 

Komisija obvesti tudi zadevno državo 

članico ali države članice. V svojem pismu 

predstavi razloge, na podlagi katerih 

meni, da bi bilo mogoče sprožiti postopek 

izključitve iz odstavka 1. Imenovani organ 

v tesnem sodelovanju z zadevnim SJV in 

pristojnim nacionalnim organom v dveh 

mesecih po prejemu takšnega uradnega 

obvestila Komisiji predloži svoje 

ugotovitve. Takoj sprejme popravljalne 

ukrepe za odpravo ugotovljenih 

pomanjkljivosti in zagotovi, da ni več 

razlogov za začetek postopka izključitve iz 

odstavka 1. V svojem odgovoru podrobno 

predstavi korake, s katerimi namerava 

uresničiti ta cilj.  

Obrazložitev 

Postopek za izključitev je treba določiti podrobneje, da bi se, glede na obseg posledic 

izključitve za bančni sektor v državi članici, zagotovila pravna varnost. To vključuje oceno 
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kršitve, ki jo pripravi Komisija, ter možnost, da SJV in nacionalni organi sprejmejo 

popravljalne ukrepe. O popolni izključitvi bi bilo treba razmišljati le, če bi bilo to sorazmerno 

s kršitvijo, ter jo uveljaviti šele po tem, ko se ne bi spoštovali vmesni izvršilni ukrepi v rokih, 

ki bi bili vnaprej določeni. Za manjše kršitve bi se lahko izrekla finančna kazen. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 

Uredba št. 806/2014 

Člen 41 i – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a.  Če Komisija, ko je ocenila odgovor 

in se posvetovala z odborom, meni, da ni 

prejela zadostnih zagotovil, da bodo 

obravnavani pomisleki, ki jih je izrazila v 

pismu z uradnim obvestilom, lahko naloži 

finančno kazen v skladu z odstavkom 7. 

Prav tako lahko SJV, imenovanemu 

organu sodelujoče države članice in 

nacionalnemu pristojnemu organu pošlje 

tudi obrazloženo mnenje, v katerem od 

njih zahteva, da v razumnem časovnem 

okviru odpravijo razloge, na podlagi 

katerih bi bilo mogoče sprožiti postopek 

izključitve iz odstavka 1.  

Obrazložitev 

Postopek za izključitev je treba določiti podrobneje, da bi se, glede na obseg posledic 

izključitve za bančni sektor v državi članici, zagotovila pravna varnost. To vključuje oceno 

kršitve, ki jo pripravi Komisija, ter možnost, da SJV in nacionalni organi sprejmejo 

popravljalne ukrepe. O popolni izključitvi bi bilo treba razmišljati le, če bi bilo to sorazmerno 

s kršitvijo, ter jo uveljaviti šele po tem, ko se ne bi spoštovali vmesni izvršilni ukrepi v rokih, 

ki bi bili vnaprej določeni. Za manjše kršitve bi se lahko izrekla finančna kazen. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 

Uredba št. 806/2014 

Člen 41 i – odstavek 2 b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b.  Finančne kazni iz odstavka 2a se 

ne naložijo, če je nespoštovanje obveznosti 

izključno posledica ukrepanja ustreznega 

upravnega organa ali katerega koli 

drugega organa zadevne države članice iz 

odstavka 1(b). 

Obrazložitev 

Postopek za izključitev je treba določiti podrobneje, da bi se, glede na obseg posledic 

izključitve za bančni sektor v državi članici, zagotovila pravna varnost. To vključuje oceno 

kršitve, ki jo pripravi Komisija, ter možnost, da SJV in nacionalni organi sprejmejo 

popravljalne ukrepe. O popolni izključitvi bi bilo treba razmišljati le, če bi bilo to sorazmerno 

s kršitvijo, ter jo uveljaviti šele po tem, ko se ne bi spoštovali vmesni izvršilni ukrepi v rokih, 

ki bi bili vnaprej določeni. Za manjše kršitve bi se lahko izrekla finančna kazen. 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 

Uredba št. 806/2014 

Člen 41 i – odstavek 2 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2c.  Če SJV ali imenovani nacionalni 

organ po izteku roka, določenega v 

obrazloženem mnenju, ne izpolni zahtev, 

lahko Komisija zaključi postopek 

izključitve in sprejme končno odločitev o 

izključitvi iz kritja ESJV. O tej odločitvi 

nemudoma obvesti Evropski parlament, 

zadevno državo članico ali države članice 

in odbor. 

Obrazložitev 

Postopek za izključitev je treba določiti podrobneje, da bi se, glede na obseg posledic 

izključitve za bančni sektor v državi članici, zagotovila pravna varnost. To vključuje oceno 

kršitve, ki jo pripravi Komisija, ter možnost, da SJV in nacionalni organi sprejmejo 

popravljalne ukrepe. O popolni izključitvi bi bilo treba razmišljati le, če bi bilo to sorazmerno 

s kršitvijo, ter jo uveljaviti šele po tem, ko se ne bi spoštovali vmesni izvršilni ukrepi v rokih, 

ki bi bili vnaprej določeni. Za manjše kršitve bi se lahko izrekla finančna kazen. 
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Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 

Uredba št. 806/2014 

Člen 41 i – odstavek 2 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2d.  Komisija se lahko v kateri koli fazi 

uradno odloči, da konča postopek 

izključitve, če ugotovi, da je SJV ali 

imenovani nacionalni organ zadovoljivo 

odpravil nespoštovanje zahtev in da noben 

pogoj za izključitev ni več izpolnjen. O tej 

odločitvi obvesti Evropski parlament, 

zadevno državo članico ali države članice 

in odbor. 

Obrazložitev 

Postopek za izključitev je treba določiti podrobneje, da bi se, glede na obseg posledic 

izključitve za bančni sektor v državi članici, zagotovila pravna varnost. To vključuje oceno 

kršitve, ki jo pripravi Komisija, ter možnost, da SJV in nacionalni organi sprejmejo 

popravljalne ukrepe. O popolni izključitvi bi bilo treba razmišljati le, če bi bilo to sorazmerno 

s kršitvijo, ter jo uveljaviti šele po tem, ko se ne bi spoštovali vmesni izvršilni ukrepi v rokih, 

ki bi bili vnaprej določeni. Za manjše kršitve bi se lahko izrekla finančna kazen. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 

Uredba št. 806/2014 

Člen 41 i – odstavek 2 e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2e.  Če je sodelujoči SJV že prejel 

sredstva in je v zvezi z izplačilom ali 

uporabo v postopku reševanja izpolnjen 

najmanj eden od pogojev za izključitev iz 

odstavka 1, lahko Komisija SJV po koncu 

postopka izključitve naloži, da mora 

jamstvenemu skladu za vloge delno ali v 

celoti vrniti sredstva, ki jih je prejel. 



 

PE592.152v03-00 12/18 AD\1121911SL.docx 

SL 

Obrazložitev 

Postopek za izključitev je treba določiti podrobneje, da bi se, glede na obseg posledic 

izključitve za bančni sektor v državi članici, zagotovila pravna varnost. To vključuje oceno 

kršitve, ki jo pripravi Komisija, ter možnost, da SJV in nacionalni organi sprejmejo 

popravljalne ukrepe. O popolni izključitvi bi bilo treba razmišljati le, če bi bilo to sorazmerno 

s kršitvijo, ter jo uveljaviti šele po tem, ko se ne bi spoštovali vmesni izvršilni ukrepi v rokih, 

ki bi bili vnaprej določeni. Za manjše kršitve bi se lahko izrekla finančna kazen. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 

Uredba št. 806/2014 

Člen 41 i – odstavek 2 f (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2f.  Komisija potem, ko se je 

posvetovala z Evropskim bančnim 

organom (EBA), sprejme delegirane akte 

v skladu s členom 93 za dopolnitev te 

uredbe z določitvijo podrobnih pravil za 

metodologijo, postopek in pogoje glede: 

 (a)  naložitve finančnih kazni iz 

odstavka 2a v skladu z ustreznimi 

določbami Pogodbe o delovanju Evropske 

unije; in 

 (b)  vračila sredstev, zbranih od 

kreditnih institucij, povezanih z 

izključenim SJV, temu SJV ob zaključku 

postopka izključitve. 

Obrazložitev 

Postopek za izključitev je treba določiti podrobneje, da bi se, glede na obseg posledic 

izključitve za bančni sektor v državi članici, zagotovila pravna varnost. To vključuje oceno 

kršitve, ki jo pripravi Komisija, ter možnost, da SJV in nacionalni organi sprejmejo 

popravljalne ukrepe. O popolni izključitvi bi bilo treba razmišljati le, če bi bilo to sorazmerno 

s kršitvijo, ter jo uveljaviti šele po tem, ko se ne bi spoštovali vmesni izvršilni ukrepi v rokih, 

ki bi bili vnaprej določeni. Za manjše kršitve bi se lahko izrekla finančna kazen. 
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Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 

Uredba št. 806/2014 

Člen 41 j – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2)  Komisija lahko po posvetovanju z 

odborom odobri odstopanje od zahtev iz 

odstavka 1 na podlagi ustrezno utemeljenih 

razlogov, povezanih s poslovnim ciklom v 

zadevni državi članici, učinkom, ki ga 

lahko imajo prociklični prispevki, ali 

dogodkom, ki povzroči izplačilo in se je 

zgodil na nacionalni ravni. Ta odstopanja 

morajo biti začasna in so lahko pogojena z 

izpolnjevanjem določenih pogojev. 

(2) Komisija lahko po posvetovanju z 

odborom odobri odstopanje od zahtev iz 

odstavka 1 na podlagi ustrezno utemeljenih 

razlogov, povezanih s poslovnim ciklom v 

zadevni državi članici, učinkom, ki ga 

lahko imajo prociklični prispevki, ali 

dogodkom, ki povzroči izplačilo, ali 

ukrepom za financiranje reševanja in se je 

zgodil na nacionalni ravni. O svoji nameri, 

da odobri odstopanje, obvesti Evropski 

parlament in mu po potrebi posreduje 

mnenje odbora. Ta odstopanja morajo biti 

začasna in so lahko pogojena z 

izpolnjevanjem določenih pogojev. Pri tem  

bi bilo treba upoštevati ekonomske in 

finančne razmere v ustrezni državi 

članici, finančno moč njenega sistema 

SJV in fazo ESJV, v kateri se država 

pridruži.  

Obrazložitev 

Pomembno je upoštevati faze, v katerih se države pridružijo, da bi se obravnavali prehodni 

ukrepi, ki se sprejmejo, kar zadeva njihovo finančno udeležbo v ESJV, tudi v primerih 

odobritve odstopanja od poteka financiranja, ob ustreznem upoštevanju razmer, kot so 

poslovni cikli in nedavni dogodki, zaradi katerih je bilo potrebno izplačilo, ali ukrepi za 

financiranje reševanja. Evropski parlament bi moral biti obveščen o morebitnih namerah 

odobritve odstopanja ter imeti dostop do mnenja odbora, če ga je ta podal. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 

Uredba št. 806/2014 

Člen 51 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Odbor se vsaj dvakrat letno sestane 

na redni skupni plenarni seji. Poleg tega se 

sestane na pobudo predsednika ali na 

zahtevo vsaj tretjine svojih članov. 

Predstavnik Komisije lahko zahteva, naj 

predsednik skliče skupno plenarno sejo 

odbora ali plenarno sejo EMR ali plenarno 

sejo ESJV. Če predsednik seje ne skliče 

pravočasno, za to predloži pisno 

utemeljitev.  

2. Odbor se vsaj dvakrat letno sestane 

na redni skupni plenarni seji. Poleg tega se 

sestane na pobudo predsednika ali na 

zahtevo vsaj tretjine svojih članov. 

Predstavnik Komisije ali predstavnik ECB 

lahko zahteva, naj predsednik skliče 

skupno plenarno sejo odbora ali plenarno 

sejo EMR ali plenarno sejo ESJV. Če 

predsednik seje ne skliče pravočasno, za to 

predloži pisno utemeljitev.  

Obrazložitev 

Glede na strokovno znanje ECB in glede na to, da je predstavnik ECB kot stalni opazovalec 

navzoč na izvršnih in plenarnih sejah odbora poleg predstavnika Komisije ter da ima enake 

pravice sodelovanja pri razpravah in dostopa do dokumentov kot predstavnik Komisije, se zdi 

upravičeno, da se predstavniku ECB podeli pravica sklicevanja izrednih sej odbora, ki bi bila 

enaka pravici predstavnika Komisije. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 33 a (novo) 

Uredba (EU) št. 806/2014 

Člen 67 – odstavek 4 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (33a) V členu 67 se doda odstavek 4a: 

 “4a. Vse določbe iz sporazuma, ki so 

potrebne za ustrezno delovanje enotnega 

mehanizma za reševanje, se v dveh letih 

od začetka veljavnosti vključijo v to 

uredbo.“; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/?qid=1481048502235&uri=CELEX:32014R0806) 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 39 – točka a 

Uredba št. 806/2014 

Člen 93 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2.  Pooblastilo iz člena 19(8), člena 

65(5), člena 69(5), člena 71(3), člena 

74b(5), člena 74c(5), člena 74d(4) in člena 

75(4) se prenese za nedoločen čas od 

relevantnih datumov iz člena 99.“; 

2.  Pooblastilo iz člena 19(8), 

člena 41i(2f), člena 65(5), člena 69(5), 

člena 71(3), člena 74b(5), člena 74c(5), 

člena 74d(4) in člena 75(4) se prenese za 

nedoločen čas od relevantnih datumov iz 

člena 99.“; 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je povezan z določbami iz predloga spremembe 15. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 39 – točka b 

Uredba št. 806/2014 

Člen 93 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4.  Pooblastilo iz člena 19(8), člena 

65(5), člena 69(5), člena 71(3), člena 

74b(5), člena 74c(5), člena 74d(4) in člena 

75(4) lahko kadar koli prekliče Evropski 

parlament ali Svet. S sklepom o preklicu 

preneha veljati prenos pooblastila, naveden 

v tem sklepu. Sklep začne učinkovati dan 

po njegovi objavi v Uradnem listu 

Evropske unije ali na poznejši dan, ki je 

določen v navedenem sklepu. Sklep ne 

vpliva na veljavnost že veljavnih 

delegiranih aktov.“; 

4.  Pooblastilo iz člena 19(8), 

člena 41i(2f), člena 65(5), člena 69(5), 

člena 71(3), člena 74b(5), člena 74c(5), 

člena 74d(4) in člena 75(4) lahko kadar 

koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S 

sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila, naveden v tem sklepu. Sklep 

začne učinkovati dan po njegovi objavi v 

Uradnem listu Evropske unije ali na 

poznejši dan, ki je določen v navedenem 

sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov; 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je povezan z določbami iz predloga spremembe 15. 
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Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 39 – točka c 

Uredba št. 806/2014 

Člen 93 – odstavek 6 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s 

členom 19(8), členom 65(5), členom 69(5), 

členom 71(3) členom 74b(5), členom 

74c(5), členom 74d(4) in členom 75(4), 

začne veljati le, če mu niti Evropski 

parlament niti Svet ne nasprotujeta v roku 

treh mesecev od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako 

Evropski parlament kot Svet obvestila 

Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta 

rok se na pobudo Evropskega parlamenta 

ali Sveta podaljša za tri mesece.“; 

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s 

členom 19(8), členom 41i(2f), členom 

65(5), členom 69(5), členom 71(3) členom 

74b(5), členom 74c(5), členom 74d(4) in 

členom 75(4), začne veljati le, če mu niti 

Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotujeta v roku treh mesecev od 

uradnega obvestila Evropskemu 

parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta 

pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament kot Svet obvestila Komisijo, da 

mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 

pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 

podaljša za tri mesece; 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je povezan z določbami iz predloga spremembe 15. 
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