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Predlog spremembe 48
Pirkko Ruohonen-Lerner

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Direktiva 2013/36/EU8 Evropskega 
parlamenta in Sveta in Uredba (EU) št. 
575/20139 Evropskega parlamenta in Sveta 
sta bili sprejeti kot odgovor na finančno 
krizo v letih 2007 in 2008. Ta zakonodajna 
ukrepa sta znatno prispevala k okrepitvi 
finančnega sistema v Uniji in omogočila, 
da so institucije odpornejše na morebitne 
prihodnje pretrese. Čeprav so izjemno 
obsežni, ti ukrepi niso obravnavali vseh 
ugotovljenih slabosti, ki vplivajo na 
institucije. Prav tako so bili nekateri od 
prvotno predlaganih ukrepov predmet 
klavzul o pregledu ali niso bili dovolj 
podrobno opredeljeni, da bi jih bilo 
mogoče nemoteno izvajati.

(1) Direktiva 2013/36/EU8 Evropskega 
parlamenta in Sveta in Uredba (EU) št. 
575/20139 Evropskega parlamenta in Sveta 
sta bili sprejeti kot odgovor na finančno 
krizo v letih 2007 in 2008. Ta zakonodajna 
ukrepa sta znatno prispevala k okrepitvi 
finančnega sistema v Uniji in omogočila, 
da so institucije odpornejše na morebitne 
prihodnje pretrese. Čeprav so izjemno 
obsežni, ti ukrepi niso obravnavali vseh 
ugotovljenih slabosti, ki vplivajo na 
institucije. Sprejemanje vlog bi moralo biti 
ločeno od tveganega bančnega poslovanja 
ali trgovanja za svoj račun ali pa bi bilo 
treba druge visoko tvegane trgovalne 
dejavnosti prenesti na ločen subjekt, kjer 
bi predstavljale znaten delež poslovanja 
banke. Če bi tvegane dejavnosti temeljile 
na lastnem subjektu, jih vloge ne bi več 
podpirale. Prav tako so bili nekateri od 
prvotno predlaganih ukrepov predmet 
klavzul o pregledu ali niso bili dovolj 
podrobno opredeljeni, da bi jih bilo 
mogoče nemoteno izvajati.

__________________ __________________

8 Direktiva 2013/36/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in 
bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in 
investicijskih podjetij, spremembi 
Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi 
direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES 
(UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

8 Direktiva 2013/36/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in 
bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in 
investicijskih podjetij, spremembi 
Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi 
direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES 
(UL L 176, 27.6.2013, str. 338).

9 Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
bonitetnih zahtevah za kreditne institucije 
in investicijska podjetja ter o spremembi 
Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 

9 Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
bonitetnih zahtevah za kreditne institucije 
in investicijska podjetja ter o spremembi 
Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 
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27.6.2013, str. 1). 27.6.2013, str. 1).

Or. fi

Predlog spremembe 49
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Eno od ključnih spoznanj 
finančne krize v Evropi je bilo to, da je 
njen institucionalni in politični okvir 
neprimeren za preprečevanje in 
obravnavanje neravnotežij v EU. Glede na 
najnovejše institucionalne spremembe v 
Evropski uniji je potreben celovit pregled 
okvira makrobonitetne politike. Pri tem so 
pomembne sistematizacija mehanizma 
usklajevanja med organi, poenostavitev 
aktiviranja instrumentov makrobonitetne 
politike ter razširitev nabora 
makrobonitetnih instrumentov, da se 
organom zagotovi možnost pravočasnega 
in učinkovitega obravnavanja sistemskih 
tveganj. Zakonodajne spremembe naj bi 
med drugim vključevale tudi revizijo 
zadevnih pooblastil nacionalnih organov 
za makrobonitetni nadzor ter organov za 
makrobonitetni nadzor na ravni EU, ki bi 
zagotovila boljšo opredelitev odgovornosti 
na področjih ocen tveganja in oblikovanja 
politik, vključno s postopki usklajevanja 
in obveščanja med organi. ESRB bi moral 
imeti ključno vlogo pri usklajevanju 
makrobonitetnih ukrepov, kot tudi pri 
posredovanju informacij o načrtovanih 
makrobonitetnih ukrepih v državah 
članicah, zlasti z objavljanjem sprejetih 
makrobonitetnih ukrepov na svojem 
spletnem mestu in z izmenjavo informacij 
med organi po obvestilih o načrtovanih 
makrobonitetnih ukrepih.

Or. en
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Predlog spremembe 50
Markus Ferber

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Regulacija in nadzor kreditne 
institucije ter ustrezne kapitalske zahteve 
in obveznosti poročanja bi morali biti tudi 
v prihodnje odvisni samo od tveganja 
kreditne institucije. To izključuje 
upoštevanje neustreznih meril, kot so 
okoljski ali socialni dejavniki, pri določitvi 
kapitalskih zahtev in ustrezne obveznosti 
poročanja na teh področjih.

Or. de

Predlog spremembe 51
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Kostas Mavridis 
(Costas Mavrides), Peter Simon

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Načelo enakega plačila za enako 
delo ali delo enake vrednosti za moške in 
ženske je določeno v členu 157 PDEU. To 
načelo morajo kreditne institucije in 
investicijska podjetja dosledno 
uporabljati. Dokazati morajo, da 
uporabljajo politiko prejemkov, nevtralno 
glede na spol.

Or. en

Predlog spremembe 52
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
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Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Kapitalski pribitki, ki jih odredijo 
pristojni organi, bi morali biti določeni 
glede na specifični položaj institucije in bi 
morali biti ustrezno upravičeni. Te zahteve
se ne bi smele uporabljati za obravnavo 
makrobonitetnih tveganj in bi morale biti 
po vrstnem redu kapitalskih zahtev 
uvrščene nad minimalne kapitalske zahteve 
in pod zahtevo po skupnem blažilniku.

(9) Kapitalski pribitki, ki jih odredijo 
pristojni organi, bi morali biti določeni 
glede na specifični položaj institucije in bi 
morali biti ustrezno upravičeni. Te zahteve 
bi morale biti po vrstnem redu kapitalskih 
zahtev uvrščene nad minimalne kapitalske 
zahteve in pod zahtevo po skupnem 
blažilniku.

Or. en

Predlog spremembe 53
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Dobro kapitalizirane institucije ne 
ovirajo gospodarske rasti, temveč jo 
podpirajo. Znatno zmanjšanje tveganja je 
mogoče doseči le, kadar institucije ne 
predstavljajo sistemskih tveganj za 
gospodarstva v Uniji ali državah članicah, 
ter kadar je mogoč insolventni postopek
brez podružbljanja izgub. Zato je 
primerno povečati kapitalske blažilnike za 
institucije, opredeljene kot DSPI in GSPI, 
da lahko morebitne izgube pokrijejo 
lastniki takšnih institucij.

Or. en

Predlog spremembe 54
Gunnar Hökmark
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Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Tveganja, povezana s sistemskim 
pomenom institucije, bi bilo treba razen 
pri kapitalskih blažilnikih upoštevati tudi 
pri izračunu količnika finančnega vzvoda 
v skladu s sklepom Baselskega odbora o 
blažilniku za globalne sistemsko 
pomembne banke. Zato je treba količnik 
finančnega vzvoda za globalne sistemsko 
pomembne institucije (GSPI) prilagoditi 
na vsaj 50 % strožjih, tveganju 
prilagojenih zahtev glede pokrivanja 
izgub GSPI.

Or. en

Obrazložitev

Baselski odbor je objavil končna navodila za količnik finančnega vzvoda za GSPI. Predlagajo 
dodatno zahtevo za finančne vzvode za GSPI, ne pa tudi za DSPI. Ni razloga, da bi EU 
dodatno razširila zahteve Baselskega odbora, saj EU na splošno odločno zagovarja zahteve, 
ki temeljijo na tveganju, in ne zahtev, ki temeljijo na neposrednih finančnih vzvodih.

Predlog spremembe 55
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Institucije delujejo v okviru verige 
regulativnih zahtev in standardov, 
namenjenih zagotavljanju zaščite 
maloprodajnih strank in potrošnikov, 
enakih konkurenčnih pogojev na enotnem 
trgu, varstva človekovih pravic, davčne 
pravičnosti ter preprečevanju pranja 
denarja. Neupoštevanje teh zahtev in 
standardov ima pomembne negativne 
družbene posledice, vendar lahko vpliva 
tudi na kapitalske zahteve in morebiti tudi 



PE616.798v01-00 8/168 AM\1144242SL.docx

SL

na splošno finančno stabilnost takšnih 
institucij. Zato je treba takšno vedenje 
določiti za veljaven parameter 
operativnega tveganja ter zagotoviti, da ga 
institucije in pristojni organi v okviru 
notranjega kapitala institucij ustrezno 
prepoznajo, ocenijo ter spremljajo. Poleg 
tega morajo organi, ki nadzirajo poslovno 
ravnanje, preprečujejo pranje denarja ter 
spremljajo potrošnike, konkurenco in 
druge okvire, informacije o preiskovanih 
kršitvah institucij nemudoma sporočiti 
pristojnim organom, odgovornim za 
bonitetni nadzor.

Or. en

Obrazložitev

Takšne kršitve je treba določiti za veljaven parameter operativnega tveganja in dodati nov 
člen 85A o tveganju, povezanem z ravnanjem.

Predlog spremembe 56
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Izkazalo se je, da so mnoge 
institucije zaradi finančne krize resno 
podkapitalizirane, pri čemer BCBS, 
enotni mehanizem nadzora ter tudi EBA 
in drugi v okviru svojih primerjalnih 
analiz, izvedenih v skladu s členom 78 te 
direktive, 10 let pozneje vztrajno izražajo 
resne pomisleke glede zanesljivosti in 
čezmerne spremenljivosti notranjih 
pristopov, s katerimi institucije določajo 
kapitalske zahteve za različne 
izpostavljenosti tržnim in kreditnim 
tveganjem. Za stabilnost finančnega 
sistema in verodostojnost institucij v očeh 
nadzornikov, vlagateljev, strank in 
nasprotnih strank ter širše javnosti je 
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ključno čimprejšnje sprejetje ukrepov za 
obravnavanje teh pomislekov. En takšen 
korak je zagotovitev izrecnih pooblastil 
pristojnim organom za sprejemanje 
popravnih ukrepov iz te direktive, na 
primer uporaba multiplikatorjev za 
izhodne podatke modelov in 
standardizirane modele minimalnega 
kapitala, uvajanje moratorijev na 
spremembe modelov ter razkritje razlik 
med standardiziranimi in notranjimi 
pristopi k istim izpostavljenostim. En 
takšen korak je zagotovitev izrecnih 
pooblastil pristojnim organom za 
sprejemanje popravnih ukrepov iz te 
direktive, na primer uporaba 
multiplikatorjev za izhodne podatke 
modelov in standardizirane modele 
minimalnega kapitala, uvajanje 
moratorijev na spremembe modelov ter 
razkritje razlik med standardiziranimi in 
notranjimi pristopi k istim 
izpostavljenostim. Vendar bi bilo treba 
srednjeročno prenoviti celoten okvir 
kapitalske ustreznosti ter s tem zagotoviti 
verodostojne nadzorne podporne 
mehanizme za vhodne in izhodne podatke 
notranjih modelov institucij za vsa 
tveganja, za katera se izvajajo notranji 
pristopi, ter, kjer je to potrebno, v celoti 
umakniti možnost notranjih pristopov, za 
katere se meni, da ne morejo preseči 
standardiziranega pristopa. V tem smislu 
bi morala Komisija čim prej proučiti 
zakonodajne predloge za sprejetje takšnih 
zaščitnih ukrepov ter v svojih predlogih 
dopustiti možnost za vključevanje 
sprememb mednarodnih standardov na 
tem področju, če je to potrebno in 
primerno ko bodo na voljo.

Or. en

Predlog spremembe 57
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
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Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za usmerjanje pristojnih organov 
pri prepoznavanju situacij, v katerih bi 
bilo treba za posamezne institucije 
odrediti kapitalske pribitke, bi morala biti 
Komisija pooblaščena za sprejemanje 
regulativnih tehničnih standardov v zvezi 
s tem, kako bi bilo treba meriti tveganja 
ali elemente tveganj, ki jih kapitalske 
zahteve iz Uredbe (EU) št. 575/2013 ne 
zajemajo oziroma jih ne zajemajo 
ustrezno, in sicer z delegiranimi akti v 
skladu s členom 290 PDEU in v skladu s 
členi od 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1093/2010.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 58
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Predlog direktive
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Direktiva 2009/138/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta (Solventnost II), ki 
usklajuje pravila za zavarovalnice in 
pozavarovalnice, je uvedla spremembe, 
usmerjene v zagotavljanje finančne 
stabilnosti in lastniškega kapitala, za 
uresničevanje temeljnega cilja 
stabilizacije trgov. Vendar je treba pri tem 
upoštevati, da v državah članicah 
obstajajo zavarovalnice s kotirajočimi 
delnicami na reguliranem trgu pod 
nadzorom pristojnih nadzornih organov 
držav članic, ki izvajajo zavarovalniške 
dejavnosti v skladu s poslovnim modelom 
z nizkim tveganjem, kar pomeni zmerno 
izkoriščanje finančnih vzvodov (ne 
presega petkratnika), nizko tveganje pri 
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naložbah in visok odstotek dobičkov 
glavnih zavarovalniških dejavnosti; zato 
imajo takšna podjetja v primerjavi s 
podobnimi institucijami s širšim naborom 
poslovnih modelov tudi v smislu finančne 
vsebine varnejši profil tveganja. 
Ugotovljeno je bilo, da so v Evropski uniji 
zavarovanja tudi zaradi bolj konzervativne 
naložbene politike manj izpostavljena 
sistemskemu tveganju, ter da učinki 
finančne krize in krize na trgih po 
letu 2008, katerih posledica so bili slabši 
izkazi poslovnih izidov finančnih 
institucij, niso pomembno vplivali na 
zavarovalnice, ki so na splošno ohranile 
pozitivne izide z relativno stabilnimi 
stopnjami dobičkov. Takšna stabilnost se 
odraža v učinkovitosti kotirajočih delnic 
zavarovalnic na reguliranih delniških 
trgih Evropske unije v zadnjih letih, ki so 
v primerjavi s finančnimi institucijami in 
navkljub splošni recesiji na trgih po 
letu 2008 pomembno zmanjšale trende 
zniževanja vrednosti delnic. Holdinge z 
manjšinskimi deleži v takšnih 
zavarovalnicah, ki poslujejo v skladu s 
poslovnim modelom z nizkim finančnim 
tveganjem, je tako mogoče enačiti z 
drugimi holdingi z lastniškim 
kapitalom/industrijskimi holdingi ter 
posledično z določeno disciplino v smislu 
odbitkov postavk od navadnega 
lastniškega temeljnega kapitala, ki jih 
določajo nadzorni organi držav članic 
glede na druge industrijske holdinge.

Or. en

Predlog spremembe 59
Thierry Cornillet

Predlog direktive
Uvodna izjava 20 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Skupina guvernerjev centralnih 
bank in glavnih nadzornikov iz 
nadzornega organa Baselskega odbora za 
bančni nadzor je 7. decembra 2017 
podprla sveženj ukrepov za okrepitev 
okvira Basel III. V okviru tega svežnja 
ukrepov je predvidena revizija pristopov k 
izračunu zneskov tveganju prilagojene 
izpostavljenosti za kreditno tveganje, 
operativnega tveganja in kapitalskih 
zahtev za tveganje prilagoditve kreditnega 
vrednotenja ter uvedba združenih 
izhodnih spodnjih mej. V okviru tega 
svežnja ukrepov je predvidena tudi revizija 
mere količnika finančnega vzvoda ter 
uvedba novega blažilnika količnika 
finančnega vzvoda za globalne sistemsko 
pomembne institucije. Določbe 
dokončanega okvira Basel II je treba 
pravočasno vključiti v Uredbo (EU) 
št. 575/2013, da se s standardiziranimi 
pristopi izboljša občutljivost kapitalskih 
zahtev za banke ter zmanjša 
spremenljivost zneskov tveganju 
prilagojenih izpostavljenosti zlasti za 
banke, ki uporabljajo notranje ali 
napredne pristope. Uskladitev s temi 
novimi pravili bi morala tudi okrepiti 
enake mednarodne konkurenčne pogoje 
za institucije v EU, ki poslujejo zunaj 
Unije. Da bi zagotovili, da uvedba na 
ravni EU tega svežnja ukrepov ne bo 
negativno vplivala na bančni sektor ali na 
financiranje gospodarstva, ter da bo 
ustrezno upoštevala posebnosti bančnega 
sektorja EU, mora EBA čim prej izvesti 
celovito oceno učinka ter njene rezultate 
pred predložitvijo zakonodajnega predloga 
sporočiti Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju, da so številni parametri še vedno v fazi razvoja, je za EBA pomembno, da 
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začne čim prej proučevati predloge Baselskega odbora. Vključitev teh predlogov v pravo EU 
lahko ključno pripomore h krepitvi stabilnosti ter boljši pripravljenosti bank EU na 
spoprijemanje z globalno konkurenco in ustrezno financiranje gospodarstva.

Predlog spremembe 60
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka -1 (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5 – uvodni del

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(-1) uvodni del člena 2(5) se spremeni:

Ta direktiva se ne uporablja za: Ta direktiva se ne uporablja samo za:

Or. en

Obrazložitev

Nespremenljiv izčrpen seznam izvzetih institucij je ustreznejši.

Predlog spremembe 61
Alfred Sant

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a – točka 2 a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5 – točka 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) doda se naslednja točka (24a)

„(24a) „Malta Development Bank“ na 
Malti,

Or. en

Predlog spremembe 62
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b – uvodni del
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavka 5a in 5b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vstavita se naslednja odstavka 5a 
in 5b:

(b) vstavi se naslednji odstavek 5a:

5a. Komisija lahko redno preverja, ali 
je mogoče seznam iz odstavka 5 razširiti 
na druge institucije z delegiranim aktom, 
sprejetim v skladu s členom 148.

Or. en

Predlog spremembe 63
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Ta direktiva se za institucijo ne 
uporablja, kadar Komisija v delegiranem 
aktu, sprejetem v skladu s členom 148, na 
podlagi razpoložljivih informacij ugotovi, 
da institucija izpolnjuje vse naslednje 
pogoje, ne da bi pri tem posegla v uporabo 
pravil o državni pomoči:

črtano

(a) v skladu z javnim pravom jo je 
ustanovila enota centralne ravni države, 
regionalna vlada ali lokalni organ;

(b) zakoni in določbe, ki urejajo 
institucijo, potrjujejo, da je njena 
dejavnost omejena na izpolnjevanje 
opredeljenih ciljev finančne, socialne ali 
ekonomske javne politike v skladu z 
zakoni in določbami, ki urejajo to 
institucijo, na nekonkurenčni in 
neprofitni podlagi. Za te namene lahko 
cilji javne politike vključujejo določbe o 
financiranju za promocijske ali razvojne 
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namene za specifične gospodarske 
dejavnosti ali geografska območja 
zadevne države članice;

(c) zanjo veljajo ustrezne in 
učinkovite bonitetne zahteve, vključno z 
minimalnimi kapitalskimi zahtevami, ter 
ustrezen nadzorniški okvir, ki ima 
podoben učinek kot okvir, vzpostavljen v 
skladu z zakonodajo Unije;

(d) enota centralne ravni države, 
regionalna vlada ali lokalni organ, kar je 
ustrezno, mora zaščititi uspešno 
poslovanje institucije ali posredno ali 
neposredno jamčiti za najmanj 90 % 
kapitalskih zahtev, zahtev glede virov 
financiranja ali izpostavljenosti 
institucije;

(e) ne sme sprejemati kritih vlog, 
kakor so opredeljene v točki (5) člena 2(1) 
Direktive 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta12 ;

(f) njene dejavnosti so omejene na 
državo članico, v kateri je njen sedež;

(g) skupna vrednost sredstev 
institucije je manj kot 30 milijard EUR;

(h) delež bilančne vsote institucije 
znaša manj kot 20 % BDP zadevne države 
članice;

(i) institucija ni zelo pomembna za 
domače gospodarstvo zadevne države 
članice.

Komisija bo redno preverjala, ali 
institucija, za katero velja delegirani akt, 
sprejet v skladu s členom 148, še naprej 
izpolnjuje pogoje iz prvega pododstavka.

__________________

12 Direktiva 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 
o sistemih jamstva za vloge (prenovitev) 
(UL L 173, 12. 6. 2014, str. 149)

Or. en
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Predlog spremembe 64
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Ta direktiva se za institucijo ne 
uporablja, kadar Komisija v delegiranem 
aktu, sprejetem v skladu s členom 148, na 
podlagi razpoložljivih informacij ugotovi, 
da institucija izpolnjuje vse naslednje 
pogoje, ne da bi pri tem posegla v uporabo 
pravil o državni pomoči:

črtano

(a) v skladu z javnim pravom jo je 
ustanovila enota centralne ravni države, 
regionalna vlada ali lokalni organ;

(b) zakoni in določbe, ki urejajo 
institucijo, potrjujejo, da je njena 
dejavnost omejena na izpolnjevanje 
opredeljenih ciljev finančne, socialne ali 
ekonomske javne politike v skladu z 
zakoni in določbami, ki urejajo to 
institucijo, na nekonkurenčni in 
neprofitni podlagi. Za te namene lahko 
cilji javne politike vključujejo določbe o 
financiranju za promocijske ali razvojne 
namene za specifične gospodarske 
dejavnosti ali geografska območja 
zadevne države članice;

(c) zanjo veljajo ustrezne in 
učinkovite bonitetne zahteve, vključno z 
minimalnimi kapitalskimi zahtevami, ter 
ustrezen nadzorniški okvir, ki ima 
podoben učinek kot okvir, vzpostavljen v 
skladu z zakonodajo Unije;

(d) enota centralne ravni države, 
regionalna vlada ali lokalni organ, kar je 
ustrezno, mora zaščititi uspešno 
poslovanje institucije ali posredno ali 
neposredno jamčiti za najmanj 90 % 
kapitalskih zahtev, zahtev glede virov 
financiranja ali izpostavljenosti 
institucije;
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(e) ne sme sprejemati kritih vlog, 
kakor so opredeljene v točki (5) člena 2(1) 
Direktive 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta12 ;

(f) njene dejavnosti so omejene na 
državo članico, v kateri je njen sedež;

(g) skupna vrednost sredstev 
institucije je manj kot 30 milijard EUR;

(h) delež bilančne vsote institucije 
znaša manj kot 20 % BDP zadevne države 
članice;

(i) institucija ni zelo pomembna za 
domače gospodarstvo zadevne države 
članice.

Komisija bo redno preverjala, ali 
institucija, za katero velja delegirani akt, 
sprejet v skladu s členom 148, še naprej 
izpolnjuje pogoje iz prvega pododstavka.

__________________

12 Direktiva 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 
o sistemih jamstva za vloge (prenovitev) 
(UL L 173, 12. 6. 2014, str. 149)

Or. en

Predlog spremembe 65
Renato Soru, Luigi Morgano

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Ta direktiva se za institucijo ne 
uporablja, kadar Komisija v delegiranem 
aktu, sprejetem v skladu s členom 148, na 
podlagi razpoložljivih informacij ugotovi, 
da institucija izpolnjuje vse naslednje 
pogoje, ne da bi pri tem posegla v uporabo 
pravil o državni pomoči:

črtano
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(a) v skladu z javnim pravom jo je 
ustanovila enota centralne ravni države, 
regionalna vlada ali lokalni organ;

(b) zakoni in določbe, ki urejajo 
institucijo, potrjujejo, da je njena 
dejavnost omejena na izpolnjevanje 
opredeljenih ciljev finančne, socialne ali 
ekonomske javne politike v skladu z 
zakoni in določbami, ki urejajo to 
institucijo, na nekonkurenčni in 
neprofitni podlagi. Za te namene lahko 
cilji javne politike vključujejo določbe o 
financiranju za promocijske ali razvojne 
namene za specifične gospodarske 
dejavnosti ali geografska območja 
zadevne države članice;

(c) zanjo veljajo ustrezne in 
učinkovite bonitetne zahteve, vključno z 
minimalnimi kapitalskimi zahtevami, ter 
ustrezen nadzorniški okvir, ki ima 
podoben učinek kot okvir, vzpostavljen v 
skladu z zakonodajo Unije;

(d) enota centralne ravni države, 
regionalna vlada ali lokalni organ, kar je 
ustrezno, mora zaščititi uspešno 
poslovanje institucije ali posredno ali 
neposredno jamčiti za najmanj 90 % 
kapitalskih zahtev, zahtev glede virov 
financiranja ali izpostavljenosti 
institucije;

(e) ne sme sprejemati kritih vlog, 
kakor so opredeljene v točki (5) člena 2(1) 
Direktive 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta12 ;

(f) njene dejavnosti so omejene na 
državo članico, v kateri je njen sedež;

(g) skupna vrednost sredstev 
institucije je manj kot 30 milijard EUR;

(h) delež bilančne vsote institucije 
znaša manj kot 20 % BDP zadevne države 
članice;

(i) institucija ni zelo pomembna za 
domače gospodarstvo zadevne države 
članice.
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Komisija bo redno preverjala, ali 
institucija, za katero velja delegirani akt, 
sprejet v skladu s členom 148, še naprej 
izpolnjuje pogoje iz prvega pododstavka.

__________________

12 Direktiva 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 
o sistemih jamstva za vloge (prenovitev) 
(UL L 173, 12. 6. 2014, str. 149)

Or. en

Predlog spremembe 66
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Ta direktiva se za institucijo ne 
uporablja, kadar Komisija v delegiranem 
aktu, sprejetem v skladu s členom 148, na 
podlagi razpoložljivih informacij ugotovi, 
da institucija izpolnjuje vse naslednje 
pogoje, ne da bi pri tem posegla v uporabo 
pravil o državni pomoči:

črtano

(a) v skladu z javnim pravom jo je 
ustanovila enota centralne ravni države, 
regionalna vlada ali lokalni organ;

(b) zakoni in določbe, ki urejajo 
institucijo, potrjujejo, da je njena 
dejavnost omejena na izpolnjevanje 
opredeljenih ciljev finančne, socialne ali 
ekonomske javne politike v skladu z 
zakoni in določbami, ki urejajo to 
institucijo, na nekonkurenčni in 
neprofitni podlagi. Za te namene lahko 
cilji javne politike vključujejo določbe o 
financiranju za promocijske ali razvojne 
namene za specifične gospodarske 
dejavnosti ali geografska območja 
zadevne države članice;
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(c) zanjo veljajo ustrezne in 
učinkovite bonitetne zahteve, vključno z 
minimalnimi kapitalskimi zahtevami, ter 
ustrezen nadzorniški okvir, ki ima 
podoben učinek kot okvir, vzpostavljen v 
skladu z zakonodajo Unije;

(d) enota centralne ravni države, 
regionalna vlada ali lokalni organ, kar je 
ustrezno, mora zaščititi uspešno 
poslovanje institucije ali posredno ali 
neposredno jamčiti za najmanj 90 % 
kapitalskih zahtev, zahtev glede virov 
financiranja ali izpostavljenosti 
institucije;

(e) ne sme sprejemati kritih vlog, 
kakor so opredeljene v točki (5) člena 2(1) 
Direktive 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta12 ;

(f) njene dejavnosti so omejene na 
državo članico, v kateri je njen sedež;

(g) skupna vrednost sredstev 
institucije je manj kot 30 milijard EUR;

(h) delež bilančne vsote institucije 
znaša manj kot 20 % BDP zadevne države 
članice;

(i) institucija ni zelo pomembna za 
domače gospodarstvo zadevne države 
članice.

Komisija bo redno preverjala, ali 
institucija, za katero velja delegirani akt, 
sprejet v skladu s členom 148, še naprej 
izpolnjuje pogoje iz prvega pododstavka.

__________________

12 Direktiva 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 
o sistemih jamstva za vloge (prenovitev) 
(UL L 173, 12. 6. 2014, str. 149)

Or. en

Predlog spremembe 67
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Ta direktiva se za institucijo ne 
uporablja, kadar Komisija v delegiranem 
aktu, sprejetem v skladu s členom 148, na 
podlagi razpoložljivih informacij ugotovi, 
da institucija izpolnjuje vse naslednje 
pogoje, ne da bi pri tem posegla v uporabo 
pravil o državni pomoči:

črtano

(a) v skladu z javnim pravom jo je 
ustanovila enota centralne ravni države, 
regionalna vlada ali lokalni organ;

(b) zakoni in določbe, ki urejajo 
institucijo, potrjujejo, da je njena 
dejavnost omejena na izpolnjevanje 
opredeljenih ciljev finančne, socialne ali 
ekonomske javne politike v skladu z 
zakoni in določbami, ki urejajo to 
institucijo, na nekonkurenčni in 
neprofitni podlagi. Za te namene lahko 
cilji javne politike vključujejo določbe o 
financiranju za promocijske ali razvojne 
namene za specifične gospodarske 
dejavnosti ali geografska območja 
zadevne države članice;

(c) zanjo veljajo ustrezne in 
učinkovite bonitetne zahteve, vključno z 
minimalnimi kapitalskimi zahtevami, ter 
ustrezen nadzorniški okvir, ki ima 
podoben učinek kot okvir, vzpostavljen v 
skladu z zakonodajo Unije;

(d) enota centralne ravni države, 
regionalna vlada ali lokalni organ, kar je 
ustrezno, mora zaščititi uspešno 
poslovanje institucije ali posredno ali 
neposredno jamčiti za najmanj 90 % 
kapitalskih zahtev, zahtev glede virov 
financiranja ali izpostavljenosti 
institucije;

(e) ne sme sprejemati kritih vlog, 
kakor so opredeljene v točki (5) člena 2(1) 
Direktive 2014/49/EU Evropskega 
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parlamenta in Sveta12 ;

(f) njene dejavnosti so omejene na 
državo članico, v kateri je njen sedež;

(g) skupna vrednost sredstev 
institucije je manj kot 30 milijard EUR;

(h) delež bilančne vsote institucije 
znaša manj kot 20 % BDP zadevne države 
članice;

(i) institucija ni zelo pomembna za 
domače gospodarstvo zadevne države 
članice.

Komisija bo redno preverjala, ali 
institucija, za katero velja delegirani akt, 
sprejet v skladu s členom 148, še naprej 
izpolnjuje pogoje iz prvega pododstavka.

__________________

12 Direktiva 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 
o sistemih jamstva za vloge (prenovitev) 
(UL L 173, 12. 6. 2014, str. 149)

Or. en

Obrazložitev

Nespremenljiv izčrpen seznam izvzetih institucij je ustreznejši.

Predlog spremembe 68
Jonás Fernández

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva se za institucijo ne uporablja, 
kadar Komisija v delegiranem aktu, 
sprejetem v skladu s členom 148, na 
podlagi razpoložljivih informacij ugotovi, 
da institucija izpolnjuje vse naslednje 
pogoje, ne da bi pri tem posegla v uporabo 

Brez poseganja v institucije, navedene v 
členu 2(5), se ta direktiva za institucijo ne 
uporablja, kadar Komisija v delegiranem 
aktu, sprejetem v skladu s členom 148, na 
podlagi razpoložljivih informacij ugotovi, 
da institucija izpolnjuje vse naslednje 
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pravil o državni pomoči: pogoje, ne da bi pri tem posegla v uporabo 
pravil o državni pomoči:

Or. en

Predlog spremembe 69
Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva se za institucijo ne uporablja,
kadar Komisija v delegiranem aktu, 
sprejetem v skladu s členom 148, na 
podlagi razpoložljivih informacij ugotovi, 
da institucija izpolnjuje vse naslednje 
pogoje, ne da bi pri tem posegla v uporabo 
pravil o državni pomoči:

Ta direktiva se za institucijo ali enoto 
kreditne institucije ne uporablja, kadar 
Komisija v delegiranem aktu, sprejetem v 
skladu s členom 148, na podlagi 
razpoložljivih informacij ugotovi, da 
institucija ali enota kreditne institucije
izpolnjuje vse naslednje pogoje, ne da bi 
pri tem posegla v uporabo pravil o državni 
pomoči:

Or. en

Predlog spremembe 70
Thomas Mann

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva se za institucijo ne uporablja,
kadar Komisija v delegiranem aktu, 
sprejetem v skladu s členom 148, na 
podlagi razpoložljivih informacij ugotovi, 
da institucija izpolnjuje vse naslednje
pogoje, ne da bi pri tem posegla v uporabo 
pravil o državni pomoči:

Ta direktiva se ne uporablja za institucijo
ali enoto kreditne institucije, kadar
Komisija v delegiranem aktu, sprejetem v 
skladu s členom 148, na podlagi 
razpoložljivih informacij ugotovi, da 
institucija ali enota kreditne institucije 
izpolnjuje vse naslednje pogoje:
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Or. de

Predlog spremembe 71
Jonás Fernández

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v skladu z javnim pravom jo je
ustanovila enota centralne ravni države, 
regionalna vlada ali lokalni organ;

(a) ustanovila jo je enota centralne 
ravni države, regionalna vlada ali lokalni 
organ;

Or. en

Predlog spremembe 72
Jonás Fernández

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zakoni in določbe, ki urejajo 
institucijo, potrjujejo, da je njena 
dejavnost omejena na izpolnjevanje 
opredeljenih ciljev finančne, socialne ali 
ekonomske javne politike v skladu z 
zakoni in določbami, ki urejajo to 
institucijo, na nekonkurenčni in 
neprofitni podlagi. Za te namene lahko
cilji javne politike vključujejo določbe o 
financiranju za promocijske ali razvojne 
namene za specifične gospodarske 
dejavnosti ali geografska območja zadevne 
države članice;

(b) zakoni in določbe, ki urejajo 
institucijo, potrjujejo, da njeni cilji 
vključujejo dejavnosti, ki so v javnem 
interesu, kot je določba o financiranju za 
promocijske ali razvojne namene za 
specifične gospodarske dejavnosti ali 
geografska območja zadevne države 
članice;

Or. en
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Predlog spremembe 73
Jonás Fernández

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zanjo veljajo ustrezne in učinkovite 
bonitetne zahteve, vključno z minimalnimi 
kapitalskimi zahtevami, ter ustrezen
nadzorniški okvir, ki ima podoben učinek 
kot okvir, vzpostavljen v skladu z 
zakonodajo Unije;

(c) zanjo velja nadzorniški okvir, ki
zagotavlja njeno finančno stabilnost;

Or. en

Predlog spremembe 74
Jonás Fernández

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) enota centralne ravni države, 
regionalna vlada ali lokalni organ, kar je 
ustrezno, mora zaščititi uspešno poslovanje 
institucije ali posredno ali neposredno 
jamčiti za najmanj 90 % kapitalskih 
zahtev, zahtev glede virov financiranja ali 
izpostavljenosti institucije;

(d) enota centralne ravni države, 
regionalna vlada ali lokalni organ, kar je 
ustrezno, mora zaščititi uspešno poslovanje 
institucije ali posredno ali neposredno 
jamčiti za najmanj 75 % obveznosti
institucije;

Or. en

Predlog spremembe 75
Thomas Mann

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
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Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ne sme sprejemati kritih vlog, 
kakor so opredeljene v točki (5) člena 2(1) 
Direktive 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta12;

(e) ni neposredna prejemnica 
hranilnih vlog fizičnih oseb;

__________________ __________________

12 Direktiva 2014/49/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o 
sistemih jamstva za vloge (prenovitev) 
(UL L 173, 12.6.2014, str. 149).

12 Direktiva 2014/49/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o 
sistemih jamstva za vloge (prenovitev) 
(UL L 173, 12.6.2014, str. 149).

Or. de

Predlog spremembe 76
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ne sme sprejemati kritih vlog, 
kakor so opredeljene v točki (5) člena 2(1) 
Direktive 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta12;

(e) ne sme neposredno sprejemati
hranilnih vlog fizičnih oseb;

__________________ __________________

12 Direktiva 2014/49/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o 
sistemih jamstva za vloge (prenovitev) 
(UL L 173, 12.6.2014, str. 149).

12 Direktiva 2014/49/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o 
sistemih jamstva za vloge (prenovitev) 
(UL L 173, 12.6.2014, str. 149).

Or. de

Obrazložitev

Merilo se nanaša na zaščito malih vlagateljev. Zato je primerna ožja opredelitev kot je 
opredelitev kritih vlog iz direktive o SJV, ki je zelo široka.
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Predlog spremembe 77
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ne sme sprejemati kritih vlog, 
kakor so opredeljene v točki (5) člena 2(1) 
Direktive 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta12;

(e) ni neposreden prejemnik hranilnih
vlog potrošnikov;

__________________

12 Direktiva 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 
o sistemih jamstva za vloge (prenovitev) 
(UL L 173, 12. 6. 2014, str. 149)

Or. en

Obrazložitev

(Sprememba temelji na prispevku Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB)

Predlog spremembe 78
Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ne sme sprejemati kritih vlog, 
kakor so opredeljene v točki (5) člena 2(1) 
Direktive 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta12;

(e) ni neposredna prejemnica 
hranilnih vlog fizičnih oseb;

__________________ __________________

12 Direktiva 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o 
sistemih jamstva za vloge (prenovitev) (UL 

12 Direktiva 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o 
sistemih jamstva za vloge (prenovitev) (UL 
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L 173, 12. 6. 2014, str. 149) L 173, 12. 6. 2014, str. 149)

Or. en

Predlog spremembe 79
Jonás Fernández

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) ne sme sprejemati kritih vlog,
kakor so opredeljene v točki (5) člena 2(1) 
Direktive 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta12;

(e) ne sme sprejemati vlog na drobno,
z izjemo tistih, za katere jamčijo enote 
centralne ravni države ali regionalna 
vlada ali lokalni organ;

__________________

12 Direktiva 2014/49/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 
o sistemih jamstva za vloge (prenovitev) 
(UL L 173, 12. 6. 2014, str. 149)

Or. en

Predlog spremembe 80
Jonás Fernández

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) njene dejavnosti so omejene na 
državo članico, v kateri je njen sedež;

(f) če je institucijo ustanovila 
regionalna vlada ali lokalni organ, je 
večina njenih dejavnosti omejena na 
državo članico, v kateri je njen sedež;

Or. en



AM\1144242SL.docx 29/168 PE616.798v01-00

SL

Predlog spremembe 81
Jonás Fernández

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) skupna vrednost sredstev institucije
je manj kot 30 milijard EUR;

(g) za institucije, pri katerih za 
kapitalske zahteve, potrebe po 
financiranju ali izpostavljenost v višini 
manj kot 75 % neposredno ali posredno 
jamči enota centralne ravni države, 
regionalna vlada ali lokalni organ v 
skladu s točko d, je skupna vrednost 
sredstev institucije manj kot
30 milijard EUR;

Or. en

Predlog spremembe 82
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) skupna vrednost sredstev institucije 
je manj kot 30 milijard EUR;

(g) skupna vrednost sredstev institucije 
je manj kot 30 milijard EUR ali enota 
centralne ravni države ali regionalni ali 
lokalni organ v skladu s točko (d) 
neposredno ali posredno jamči za 
kapitalske zahteve, potrebe po 
financiranju in izpostavljenost institucije 
v višini 100 %;

Or. en

Obrazložitev

(Predlog spremembe temelji na prispevku Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, 
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VÖB, z odstopanjem v smislu, da zaradi previdnosti določa kumulativne zahteve glede 
jamstva.)

Predlog spremembe 83
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) skupna vrednost sredstev institucije 
je manj kot 30 milijard EUR;

(g) skupna vrednost sredstev 
institucije, za katera ne jamči enota 
centralne ravni države ali lokalni organ,
je manj kot 30 milijard EUR;

Or. de

Obrazložitev

Za vprašanje, ali bi bilo treba instituciji odobriti izvzetje iz področja uporabe, je pomembna 
samo skupna vrednost nezajamčenih sredstev.

Predlog spremembe 84
Jonás Fernández

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) delež bilančne vsote institucije 
znaša manj kot 20 % BDP zadevne države 
članice;

(h) delež bilančne vsote institucije 
znaša manj kot 30 % BDP zadevne države 
članice;

Or. en

Predlog spremembe 85
Jonás Fernández



AM\1144242SL.docx 31/168 PE616.798v01-00

SL

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) institucija ni zelo pomembna za 
domače gospodarstvo zadevne države 
članice.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 86
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Ta direktiva se ne uporablja za 
tiste kategorije institucij v državi članici, 
za katere Komisija z delegiranim aktom, 
sprejetim v skladu s členom 148, na 
podlagi razpoložljivih informacij ugotovi, 
da institucije, ki se uvrščajo v to 
kategorijo, izpolnjujejo pogoje za kreditne 
zadruge v skladu z nacionalno zakonodajo 
države članice ter izpolnjujejo vse spodaj 
naštete pogoje:

črtano

(a) so finančne institucije zadružne 
narave;

(b) njihovo članstvo je omejeno na 
skupino članov, ki imajo skupne nekatere 
opredeljene osebne značilnosti ali 
interese;

(c) kreditne in finančne storitve lahko 
opravljajo le za svoje člane;

(d) vloge ali vračljiva sredstva lahko 
sprejemajo samo od svojih članov in 
takšne vloge izpolnjujejo pogoje za krite 
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vloge v skladu s točko (5) člena 2(1) 
Direktive 2014/49/EU;

(e) lahko opravljajo le dejavnosti, 
naštete v točkah 1 do 6 in 15 Priloge I k 
tej direktivi;

(f) zanje veljajo ustrezne in učinkovite 
bonitetne zahteve, vključno z minimalnimi 
kapitalskimi zahtevami, ter nadzorniški 
okvir, ki ima podoben učinek kot okvir, 
vzpostavljen v skladu z zakonodajo Unije;

(g) skupna vrednost sredstev v tej 
kategoriji institucij ne presega 3 % BDP 
zadevne države članice, skupna vrednost 
sredstev posameznih institucij pa ne 
presega 100 milijonov EUR;

(h) njihove dejavnosti so omejene na 
državo članico, v kateri je njihov sedež.

Komisija bo redno preverjala, ali 
kategorija institucij, za katero velja 
delegirani akt, sprejet v skladu s členom 
148, še naprej izpolnjuje pogoje iz prvega 
pododstavka.

Or. en

Predlog spremembe 87
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Ta direktiva se ne uporablja za 
tiste kategorije institucij v državi članici, 
za katere Komisija z delegiranim aktom, 
sprejetim v skladu s členom 148, na 
podlagi razpoložljivih informacij ugotovi, 
da institucije, ki se uvrščajo v to 
kategorijo, izpolnjujejo pogoje za kreditne 
zadruge v skladu z nacionalno zakonodajo 
države članice ter izpolnjujejo vse spodaj 

črtano
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naštete pogoje:

(a) so finančne institucije zadružne 
narave;

(b) njihovo članstvo je omejeno na 
skupino članov, ki imajo skupne nekatere 
opredeljene osebne značilnosti ali 
interese;

(c) kreditne in finančne storitve lahko 
opravljajo le za svoje člane;

(d) vloge ali vračljiva sredstva lahko 
sprejemajo samo od svojih članov in 
takšne vloge izpolnjujejo pogoje za krite 
vloge v skladu s točko (5) člena 2(1) 
Direktive 2014/49/EU;

(e) lahko opravljajo le dejavnosti, 
naštete v točkah 1 do 6 in 15 Priloge I k 
tej direktivi;

(f) zanje veljajo ustrezne in učinkovite 
bonitetne zahteve, vključno z minimalnimi 
kapitalskimi zahtevami, ter nadzorniški 
okvir, ki ima podoben učinek kot okvir, 
vzpostavljen v skladu z zakonodajo Unije;

(g) skupna vrednost sredstev v tej 
kategoriji institucij ne presega 3 % BDP 
zadevne države članice, skupna vrednost 
sredstev posameznih institucij pa ne 
presega 100 milijonov EUR;

(h) njihove dejavnosti so omejene na 
državo članico, v kateri je njihov sedež.

Komisija bo redno preverjala, ali 
kategorija institucij, za katero velja 
delegirani akt, sprejet v skladu s členom 
148, še naprej izpolnjuje pogoje iz prvega 
pododstavka.

Or. en

Predlog spremembe 88
Jonás Fernández

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
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Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva se ne uporablja za tiste 
kategorije institucij v državi članici, za 
katere Komisija z delegiranim aktom, 
sprejetim v skladu s členom 148, na 
podlagi razpoložljivih informacij ugotovi, 
da institucije, ki se uvrščajo v to kategorijo, 
izpolnjujejo pogoje za kreditne zadruge v 
skladu z nacionalno zakonodajo države 
članice ter izpolnjujejo vse spodaj naštete 
pogoje:

Brez poseganja v institucije, navedene v 
členu 2(5), se ta direktiva ne uporablja za 
tiste kategorije institucij v državi članici, za 
katere Komisija z delegiranim aktom, 
sprejetim v skladu s členom 148, na 
podlagi razpoložljivih informacij ugotovi, 
da institucije, ki se uvrščajo v to kategorijo, 
izpolnjujejo pogoje za kreditne zadruge v 
skladu z nacionalno zakonodajo države 
članice ter izpolnjujejo vse spodaj naštete 
pogoje:

Or. en

Predlog spremembe 89
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5b – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vloge ali vračljiva sredstva lahko 
sprejemajo samo od svojih članov in 
takšne vloge izpolnjujejo pogoje za krite 
vloge v skladu s točko (5) člena 2(1) 
Direktive 2014/49/EU;

(d) vloge ali vračljiva sredstva lahko 
sprejemajo samo od svojih članov.

Or. en

Obrazložitev

(Predlog spremembe temelji na prispevku European Network of Credit Unions (ENCU))

Predlog spremembe 90
Paul Tang
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5b – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vloge ali vračljiva sredstva lahko 
sprejemajo samo od svojih članov in 
takšne vloge izpolnjujejo pogoje za krite 
vloge v skladu s točko (5) člena 2(1) 
Direktive 2014/49/EU;

(d) vloge ali vračljiva sredstva lahko 
sprejemajo samo od svojih članov;

Or. en

Predlog spremembe 91
Paul Tang

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5b – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) skupna vrednost sredstev v tej 
kategoriji institucij ne presega 3 % BDP 
zadevne države članice, skupna vrednost 
sredstev posameznih institucij pa ne 
presega 100 milijonov EUR;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nekatere kreditne zadruge v državah članicah ne spadajo v to omejitev.

Predlog spremembe 92
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5b – točka g
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) skupna vrednost sredstev v tej 
kategoriji institucij ne presega 3 % BDP 
zadevne države članice, skupna vrednost 
sredstev posameznih institucij pa ne 
presega 100 milijonov EUR;

(g) skupna vrednost sredstev v tej 
kategoriji institucij ne presega 3 % BDP 
zadevne države članice;

Or. en

Obrazložitev

(Predlog spremembe temelji na prispevku European Network of Credit Unions (ENCU)).

Predlog spremembe 93
Renato Soru, Luigi Morgano

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 5b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5ba. Ta direktiva ne velja za institucijo, 
ki jo Komisija vključi na seznam iz člena 
2(5) z delegiranim aktom, sprejetim v 
skladu s členom 148.

Or. en

Predlog spremembe 94
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bodo zagotovile objavo 
seznama subjektov, izključenih iz 
področja uporabe te direktive v skladu z 
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odstavkoma 5a in 5b, in sicer skupaj z 
informacijami o obsegu morebitnih 
jamstev za vloge.

Or. en

Obrazložitev

(Glej mnenje ECB (CON/2017/46).) Jasno je treba opredeliti, katere razvojne banke in 
kreditne zadruge naj bodo izključene. Vzpostaviti je treba javni register izključenih subjektov. 
Poleg tega je treba javnosti posredovati informacije o obsegu zaščite, zagotovljene 
vlagateljem. Te informacije so pomembne za zagotovitev preglednosti v zvezi s statusom in 
nadzorom teh subjektov ter zaščite vlagateljev.

Predlog spremembe 95
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) doda se naslednji odstavek 7: črtano

„

Do [5 let po začetku veljavnosti] Komisija 
pregleda seznam iz člena 2(5) in pri tem 
preveri, ali so razlogi za vključitev 
subjektov na seznam še vedno prisotni, ter 
preuči nacionalni pravni okvir in nadzor, 
ki se uporabljata za subjekte na seznamu, 
vrsto in kakovost kritja vlog s strani 
subjektov na seznamu, pri čemer za 
subjekte vrste, ki je opredeljena v 
odstavkih 2(5a) in 2(5b), upošteva tudi 
tam opisana merila.

“

Or. en

Predlog spremembe 96
Renato Soru, Luigi Morgano
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) doda se naslednji odstavek 7: črtano

„

Do [5 let po začetku veljavnosti] Komisija 
pregleda seznam iz člena 2(5) in pri tem 
preveri, ali so razlogi za vključitev 
subjektov na seznam še vedno prisotni, ter 
preuči nacionalni pravni okvir in nadzor, 
ki se uporabljata za subjekte na seznamu, 
vrsto in kakovost kritja vlog s strani 
subjektov na seznamu, pri čemer za 
subjekte vrste, ki je opredeljena v 
odstavkih 2(5a) in 2(5b), upošteva tudi 
tam opisana merila.

“

Or. en

Predlog spremembe 97
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos)

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) doda se naslednji odstavek 7: črtano

„

Do [5 let po začetku veljavnosti] Komisija 
pregleda seznam iz člena 2(5) in pri tem 
preveri, ali so razlogi za vključitev 
subjektov na seznam še vedno prisotni, ter 
preuči nacionalni pravni okvir in nadzor, 
ki se uporabljata za subjekte na seznamu, 
vrsto in kakovost kritja vlog s strani 
subjektov na seznamu, pri čemer za 
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subjekte vrste, ki je opredeljena v 
odstavkih 2(5a) in 2(5b), upošteva tudi 
tam opisana merila.

“

Or. en

Predlog spremembe 98
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) doda se naslednji odstavek 7: črtano

„

Do [5 let po začetku veljavnosti] Komisija 
pregleda seznam iz člena 2(5) in pri tem 
preveri, ali so razlogi za vključitev 
subjektov na seznam še vedno prisotni, ter 
preuči nacionalni pravni okvir in nadzor, 
ki se uporabljata za subjekte na seznamu, 
vrsto in kakovost kritja vlog s strani 
subjektov na seznamu, pri čemer za 
subjekte vrste, ki je opredeljena v 
odstavkih 2(5a) in 2(5b), upošteva tudi 
tam opisana merila.

“

Or. en

Obrazložitev

Nespremenljiv izčrpen seznam izvzetih institucij je ustreznejši.

Predlog spremembe 99
Peter Simon
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do [5 let po začetku veljavnosti] Komisija
pregleda seznam iz člena 2(5) in pri tem 
preveri, ali so razlogi za vključitev 
subjektov na seznam še vedno prisotni, ter
preuči nacionalni pravni okvir in nadzor, ki 
se uporabljata za subjekte na seznamu, 
vrsto in kakovost kritja vlog s strani 
subjektov na seznamu, pri čemer za 
subjekte vrste, ki je opredeljena v 
odstavkih 2(5a) in 2(5b), upošteva tudi tam 
opisana merila.

Do [5 let po začetku veljavnosti] Komisija 
preuči nacionalni pravni okvir in nadzor, ki 
se uporabljata za subjekte na seznamu iz 
člena 2(5), vrsto in kakovost kritja vlog s 
strani subjektov na seznamu, pri čemer se
za subjekte vrste, ki je opredeljena v 
odstavkih 2(5a) in 2(5b), upošteva tudi tam 
opisana merila.

Merila iz odstavkov 2(5a) in 2(5b), na 
podlagi katerih je mogoče institucijo 
izvzeti z delegiranim aktom v skladu s 
členom 148, v nobenem primeru ne 
veljajo za institucije, ki so bile predhodno 
izvzete v okviru seznama iz odstavka 5.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo, da izvzetim institucijam, ki so posebej navedene na seznamu, ni treba izpolnjevati 
pogojev iz odstavkov 2(5a) in 2(5b).

Predlog spremembe 100
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do [5 let po začetku veljavnosti] Komisija 
pregleda seznam iz člena 2(5) in pri tem 
preveri, ali so razlogi za vključitev 
subjektov na seznam še vedno prisotni, ter 

Do [5 let po začetku veljavnosti] EBA 
pripravi osnutek poročila z oceno 
nacionalnega pravnega okvira in nadzora, 
ki se uporabljata za subjekte iz odstavkov



AM\1144242SL.docx 41/168 PE616.798v01-00

SL

preuči nacionalni pravni okvir in nadzor,
ki se uporabljata za subjekte na seznamu, 
vrsto in kakovost kritja vlog s strani 
subjektov na seznamu, pri čemer za 
subjekte vrste, ki je opredeljena v 
odstavkih 2(5a) in 2(5b), upošteva tudi 
tam opisana merila.

2(5a) in 2(5b) ter tudi vrsto in kakovost 
kritja vlog teh subjektov, ter to poročilo 
predloži Komisiji in Evropskemu 
parlamentu.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se zagotovi pravna varnost v zvezi z vključitvijo subjektov na 
seznam iz člena 2(5) CRD IV. EBA v svojem mnenju in poročilu o vprašanjih obsega
regulacije, ki zadevajo CRD IV/CRR, iz novembra 2017, ugotavlja, da člen 2(5) CRD IV 
ostaja veljaven in zahteva manjšo posodobitev. Ta predlog spremembe predvideva poročilo 
EBA z oceno veljavnega nacionalnega pravnega okvira in nadzora do 5 let po začetku 
veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe 101
Jonás Fernández

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do [5 let po začetku veljavnosti] Komisija 
pregleda seznam iz člena 2(5) in pri tem 
preveri, ali so razlogi za vključitev 
subjektov na seznam še vedno prisotni, ter 
preuči nacionalni pravni okvir in nadzor, ki 
se uporabljata za subjekte na seznamu, 
vrsto in kakovost kritja vlog s strani
subjektov na seznamu, pri čemer za 
subjekte vrste, ki je opredeljena v 
odstavkih 2(5a) in 2(5b), upošteva tudi
tam opisana merila.

Merila iz odstavkov 2(5a) in 2(5b), na 
podlagi katerih je mogoče institucijo 
izvzeti z delegiranim aktom v skladu s 
členom 148, v nobenem primeru ne 
veljajo za institucije, ki so bile predhodno 
izvzete v okviru seznama iz odstavka 5. Do 
[5 let po začetku veljavnosti] lahko
Komisija pregleda subjekte, navedene v 
skladu z odstavkoma 2(5a) in 2(5b),
nacionalni pravni okvir in nadzor, ki se 
uporabljata za te subjekte, ter vrsto in 
kakovost kritja vlog teh subjektov, pri 
čemer upošteva tam opisana merila.

Or. en
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Predlog spremembe 102
Paul Tang

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka d
Direktiva 2013/36/EU
Člen 2 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Do [5 let po začetku veljavnosti] Komisija 
pregleda seznam iz člena 2(5) in pri tem 
preveri, ali so razlogi za vključitev 
subjektov na seznam še vedno prisotni, ter 
preuči nacionalni pravni okvir in nadzor, ki 
se uporabljata za subjekte na seznamu,
vrsto in kakovost kritja vlog s strani 
subjektov na seznamu, pri čemer za 
subjekte vrste, ki je opredeljena v 
odstavkih 2(5a) in 2(5b), upošteva tudi tam 
opisana merila.

Do [5 let po začetku veljavnosti] Komisija 
pregleda seznam iz člena 2(5) in pri tem 
preveri, ali so razlogi za vključitev 
subjektov na seznam še vedno prisotni, ter 
preuči nacionalni pravni okvir in nadzor, ki 
se uporabljata za subjekte na seznamu, za 
subjekte vrste, ki je opredeljena v 
odstavkih 2(5a) in 2(5b), pri čemer
upošteva tudi tam opisana merila.

Or. en

Predlog spremembe 103
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Kostas Mavridis 
(Costas Mavrides), Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 2013/36/EU
Člen 3 – točka 64 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(64a) Politika prejemkov, nevtralna 
glede na spol, v kreditni instituciji ali 
investicijskem podjetju pomeni politiko 
prejemkov, ki temelji na enakem plačilu 
za enako delo in delo enake vrednosti za 
moške in ženske.

Or. en
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Predlog spremembe 104
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 8 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(3a) člen 8(1) se spremeni:

Države članice od kreditnih institucij 
zahtevajo, da pridobijo dovoljenje pred 
začetkom opravljanja svojih dejavnosti. 
Brez poseganja v člene 10 do 14 določijo 
zahteve za pridobitev takega dovoljenja ter 
o njih uradno obvestijo EBA.

„Države članice od kreditnih institucij 
zahtevajo pridobitev dovoljenja, ki ga 
izdajo pristojni organi, še pred začetkom
opravljanja njihovih dejavnosti, vključno z 
dejavnostmi, navedenimi v Prilogi 1. Brez 
poseganja v člene 10 do 14 države članice
določijo zahteve za pridobitev takega 
dovoljenja ter o njih uradno obvestijo 
EBA. “

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Obrazložitev

(See the ECB's opinion (CON/2017/46)). The CRD and Regulation (EU) No 1024/2013 do not 
explicitly provide that banks have to obtain prior authorisation for activities 3-15 on the list 
in Annex I. Some Member States have implemented universal bank licences comprising all 
activities on that list. It is important to clearly establish that credit institutions cannot perform 
any of the activities listed in Annex I without prior authorisation from the competent 
authority. Such harmonisation should help the framework for banking authorisation to be 
evenly and consistently applied within the Union. Such a harmonised framework for the 
authorisation of a broad range of activities conducted by banks would contribute to a level 
playing field across the Union.

Predlog spremembe 105
Mady Delvaux

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2013/36/EU
Člen 9 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) v členu 9 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:

črtano

„

2. Odstavek 1 se ne uporablja za 
sprejemanje vlog ali drugih vračljivih 
sredstev s strani:

(a) države članice.

(b) regionalnega ali lokalnega organa 
države članice;

(c) javnih mednarodnih organov, 
katerih članica je ena ali več držav članic;

(d) oseb ali podjetij, katerih začetek 
opravljanja in opravljanje dejavnosti 
izrecno ureja pravo Unije, ki ni ta 
direktiva ali Uredba (EU) št. 575/2013;

(e) subjektov iz člena 2(5), katerih 
dejavnost ureja nacionalno pravo.

“

Or. en

Obrazložitev

EBA v svojem mnenju o drugih finančnih posrednikih iz novembra 2017 (EBA/Op/2017/13) 
ugotavlja naslednje: Člen 9(2) CRD IV bo glede na sedanji osnutek lahko še naprej vplival na 
regulativne sisteme držav članic, pri čemer bi moral biti vsak predlog spremembe, ki se 
nanaša nanj, utemeljen s predhodno temeljito oceno učinka, ki bi presegala obseg poročila o 
drugih finančnih posrednikih. Glede na to, da ni bila izvedena nobena takšna ocena učinka, 
se s spremembo želi ohraniti sedanji osnutek člena 9(2) CRD IV.

Predlog spremembe 106
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2013/36/EU
Člen 9 – odstavek 2 – točka e
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) subjektov iz člena 2(5), katerih 
dejavnost ureja nacionalno pravo.

(e) subjektov iz člena 2(5), člena 2(5a) 
in 2(5b), katerih dejavnost ureja 
nacionalno pravo.

Or. en

Obrazložitev

Doslednost glede vključitve vseh institucij iz člena 2.

Predlog spremembe 107
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 2013/36/EU
Člen 9 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) subjektov iz člena 2(5), katerih 
dejavnost ureja nacionalno pravo.

(e) subjektov iz člena 2(5) in člena 
2(5a), katerih dejavnost ureja nacionalno 
pravo.

Or. en

Predlog spremembe 108
Neena Gill

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 21b črtano

Vmesna EU nadrejena oseba

1. Države članice zahtevajo, da imajo 
dve ali več institucij v Uniji, ki so del iste 
skupine iz tretje države, vmesno EU 
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nadrejeno osebo s sedežem v Uniji.

2. Države članice zahtevajo, da 
vmesna EU nadrejena oseba v Uniji 
pridobi dovoljenje za status institucije v 
skladu s členom 8 ali finančnega 
holdinga ali mešanega finančnega 
holdinga v skladu s členom 21a.

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, 
kadar je skupna vrednost sredstev skupine 
iz tretje države v Uniji nižja od 30 milijard 
EUR, razen če je skupina iz tretje države 
GSPI zunaj EU.

4. Za namene tega člena skupna 
vrednost sredstev skupine iz tretje države v 
Uniji zajema:

(a) bilančno vsoto posamezne 
institucije v Uniji, ki je del skupine iz 
tretje države, kot je razvidna iz njene 
konsolidirane bilance stanja; in

(b) bilančno vsoto vsake podružnice 
skupine iz tretje države z dovoljenjem v 
Uniji.

5. Pristojni organi uradno obvestijo 
EBA o vsakem dovoljenju, izdanem v 
skladu z odstavkom 2.

Or. en

Predlog spremembe 109
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da imajo 
dve ali več institucij v Uniji, ki so del iste 
skupine iz tretje države, vmesno EU 
nadrejeno osebo s sedežem v Uniji.

1. Države članice zahtevajo, da imajo 
dve ali več institucij ali podružnic iz tretjih 
držav v Uniji, ki so del iste skupine iz tretje 
države, vmesno EU nadrejeno osebo s 
sedežem v Uniji.
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Or. en

Predlog spremembe 110
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da imajo 
dve ali več institucij v Uniji, ki so del iste 
skupine iz tretje države, vmesno EU 
nadrejeno osebo s sedežem v Uniji.

1. V skladu z odstavkom 1a države 
članice zahtevajo, da imajo dve ali več 
institucij v Uniji, ki so del iste skupine iz 
tretje države, vmesno EU nadrejeno osebo 
s sedežem v Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Omogočanje dveh vmesnih nadrejenih oseb pomeni pravo razmerje med učinkovitim 
nadzorom in učinkovitim strukturiranjem.

Predlog spremembe 111
Brian Hayes

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da imajo 
dve ali več institucij v Uniji, ki so del iste 
skupine iz tretje države, vmesno EU 
nadrejeno osebo s sedežem v Uniji.

1. V skladu z odstavkom 7 države 
članice zahtevajo, da imajo dve ali več 
institucij v Uniji, ki so del iste skupine iz 
tretje države, vmesno EU nadrejeno osebo 
s sedežem v Uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 112
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da imajo
dve ali več institucij v Uniji, ki so del iste 
skupine iz tretje države, vmesno EU 
nadrejeno osebo s sedežem v Uniji.

1. Dve ali več institucij v Uniji, ki so 
del iste skupine iz tretje države, ima eno
vmesno EU nadrejeno osebo s sedežem v 
Uniji.

Or. en

Obrazložitev

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Predlog spremembe 113
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da imajo
dve ali več institucij v Uniji, ki so del iste 
skupine iz tretje države, vmesno EU 
nadrejeno osebo s sedežem v Uniji.

1. Dve ali več institucij v Uniji, ki so 
del iste skupine iz tretje države, ima vsaj 
eno vmesno EU nadrejeno osebo s 
sedežem v Uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 114
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Z odstopanjem od odstavka 1 
lahko pristojni organi institucijam iz 
odstavka 1 dovolijo dve vmesni EU 
nadrejeni osebi, pri čemer ustanovitev ene 
vmesne EU nadrejene osebe pomeni:

(i) nasprotje s pravnim ali 
regulativnim okvirom, ki zahteva ločene 
dejavnosti v tretji državi, v kateri ima 
sedež končna nadrejena oseba iz skupine 
iz tretje države, ali

(ii) manj učinkovito rešljivost ali 
omejeno finančno stabilnost v skladu z 
oceno, ki jo izvede pristojni organ za 
reševanje vmesne EU nadrejene osebe v 
tesnem sodelovanju z organom za 
reševanje nadrejene osebe vmesne EU 
nadrejene osebe.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe se zagotovi, da zahteva za vmesno EU nadrejeno osebo upošteva 
obvezne zahteve za ločevanje dejavnosti v drugih jurisdikcijah ter tudi pomisleke glede 
finančne stabilnosti in rešljivosti.

Predlog spremembe 115
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 1 a (novo)



PE616.798v01-00 50/168 AM\1144242SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pristojni organi lahko od institucij 
iz odstavka 1 zahtevajo, da imajo dve ali 
več vmesnih EU nadrejenih oseb, če
pristojni organi ugotovijo, da ena sama 
vmesna EU nadrejena oseba ne bi bila 
skladna z obvezno zahtevo po ločenih 
dejavnostih v skladu s pravili tretje države, 
v kateri ima sedež končna nadrejena 
oseba skupine iz tretje države, ali da bi 
bilo primerno olajšati učinkovit nadzor ali 
reševanje institucije.

Or. en

Predlog spremembe 116
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pristojni organi lahko institucijam 
iz odstavka 1 dovolijo, da imajo dve 
vmesni EU nadrejeni osebi, če pristojni 
organi menijo, da ena sama vmesna EU 
nadrejena oseba ne bi bila skladna z 
obvezno zahtevo po ločenih dejavnostih v 
skladu s pravili tretje države, v kateri ima 
sedež končna nadrejena oseba skupine iz 
tretje države, ali če bi to olajšalo reševanje 
institucije.

Or. en

Obrazložitev

Dopustitev dveh vmesnih nadrejenih oseb pomeni pravo razmerje med učinkovitim nadzorom 
in učinkovitim strukturiranjem.
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Predlog spremembe 117
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pristojni organi lahko institucijam 
iz odstavka 1 dovolijo, da imajo dve 
vmesni EU nadrejeni osebi, če pristojni 
organi ugotovijo, da bila ena sama 
vmesna EU nadrejena oseba operativno 
neskladna z obvezno zahtevo po ločenih 
dejavnostih v skladu s pravili tretje države, 
v kateri ima sedež končna nadrejena 
oseba skupine iz tretje države.

Or. en

Predlog spremembe 118
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Pristojni organi lahko institucijam 
iz odstavka 1 dovolijo, da imajo dve 
vmesni EU nadrejeni osebi, če pristojni 
organi ugotovijo, da ena sama vmesna EU 
nadrejena oseba ne bi bila skladna z 
obvezno zahtevo po ločenih dejavnostih v 
skladu z zakonodajo tretje države, v kateri 
ima sedež končna nadrejena oseba 
skupine iz tretje države.

Or. en
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Obrazložitev

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Predlog spremembe 119
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 
1a lahko pristojni organi dovolijo 
instituciji v Uniji, ki je del iste skupine iz 
tretje države kot druge institucije v Uniji, 
da ne sodeluje v vmesni nadrejeni osebi 
ali vmesnih nadrejenih osebah, če je 
ugotovila, da lahko zahteva ali zahteve iz 
odstavkov 1 in 1a v primerjavi s koristmi 
za nadzor in reševanje nesorazmerno 
vplivajo na strukturo zadevne institucije 
ali institucij.

Or. en

Predlog spremembe 120
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zahtevajo, da
vmesna EU nadrejena oseba v Uniji
pridobi dovoljenje za status institucije v 
skladu s členom 8 ali finančnega holdinga 
ali mešanega finančnega holdinga v 
skladu s členom 21a.

2. Vmesna EU nadrejena oseba v 
Uniji je kreditna institucija v skladu s 
členom 8 ali finančni holding ali mešani 
finančni holding, odobren v skladu s 
členom 21a.

Z odstopanjem od prvega pododstavka je
vmesno EU nadrejeno podjetje ali drugo 
vmesno EU nadrejeno podjetje v primeru, 
da dejavnosti skupine iz tretje države 
izvajajo predvsem investicijska podjetja, 
ali če mora biti druga vmesna EU 
nadrejena oseba ustanovljena v povezavi z 
investicijskimi dejavnostmi, da se zagotovi 
njena skladnost z obvezno zahtevo, kot je 
navedeno v odstavku 1a, lahko 
investicijsko podjetje, ki je pridobilo 
dovoljenje v skladu s členom 5(1) 
Direktive 2014/65/EU.

Za namene tega odstavka se dejavnost 
šteje kot dejavnost, ki jo izvajajo predvsem 
investicijska podjetja, če celotna bilanca 
stanja investicijskih podjetij v skupini 
predstavlja vsaj 50 % celotne bilance 
stanja skupine, ali če prihodki 
investicijskih podjetij predstavljajo vsaj 
50 % skupnih prihodkov skupine.

Or. en

Obrazložitev

Sedanji osnutek besedila ni skladen z vmesno nadrejeno osebo, ki je investicijsko podjetje, saj 
za investicijska podjetja velja direktiva o trgih finančnih instrumentov in ne CRD. S tem 
predlogom spremembe bi se omogočilo, da je vmesna nadrejena oseba investicijsko podjetje, 
če so dejavnosti skupine iz tretje države večinoma dejavnosti investicijskega podjetja.

Predlog spremembe 121
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
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Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zahtevajo, da
vmesna EU nadrejena oseba v Uniji 
pridobi dovoljenje za status institucije v 
skladu s členom 8 ali finančnega holdinga 
ali mešanega finančnega holdinga v 
skladu s členom 21a.

2. Vmesna EU nadrejena oseba je 
kreditna institucija, ki je pridobila
dovoljenje v skladu s členom 8, ali
finančni holding ali mešani finančni 
holding, ki je pridobil dovoljenje v skladu 
s členom 21a.

Z odstopanjem od prvega pododstavka je
vmesno EU nadrejeno podjetje ali drugo 
vmesno EU nadrejeno podjetje v primeru, 
da nobena od institucij iz odstavka 1 ni 
kreditna institucija, ali če je treba v 
povezavi z investicijskimi dejavnostmi 
vzpostaviti drugo vmesno EU nadrejeno 
osebo, da se zagotovi skladnost z obvezno 
zahtevo, kot je navedeno v odstavku 1a, 
lahko investicijsko podjetje, ki je pridobilo 
dovoljenje v skladu s členom 5(1) 
Direktive 2014/65/EU.

Or. en

Predlog spremembe 122
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zahtevajo, da
vmesna EU nadrejena oseba v Uniji 
pridobi dovoljenje za status institucije v 
skladu s členom 8 ali finančnega holdinga 
ali mešanega finančnega holdinga v 
skladu s členom 21a.

2. Vmesna nadrejena oseba je 
kreditna institucija, ki je pridobila
dovoljenje v skladu s členom 8, ali
finančni holding ali mešani finančni 
holding, ki je pridobil dovoljenje v skladu 
s členom 21a.

Z odstopanjem od prvega pododstavka je
vmesno EU nadrejeno podjetje ali drugo 
vmesno EU nadrejeno podjetje v primeru, 
da nobena od institucij iz odstavka 1 ni 
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kreditna institucija, ali če je treba v 
povezavi z investicijskimi dejavnostmi 
vzpostaviti drugo vmesno EU nadrejeno 
osebo, da se zagotovi skladnost z obvezno 
zahtevo, kot je navedeno v odstavku 1a, 
lahko investicijsko podjetje, ki ima 
dovoljenje v skladu s členom 5(1) 
Direktive 2014/65/EU.

Or. en

Obrazložitev

Dopustitev dveh vmesnih nadrejenih oseb pomeni pravo razmerje med učinkovitim nadzorom 
in učinkovitim strukturiranjem.

Predlog spremembe 123
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zahtevajo, da 
vmesna EU nadrejena oseba v Uniji 
pridobi dovoljenje za status institucije v 
skladu s členom 8 ali finančnega holdinga 
ali mešanega finančnega holdinga v skladu 
s členom 21a.

2. Države članice zahtevajo, da 
vmesna EU nadrejena oseba v Uniji 
pridobi dovoljenje za status kreditne
institucije v skladu s členom 8, ali 
finančnega holdinga ali mešanega 
finančnega holdinga v skladu s členom 
21a.

Or. en

Predlog spremembe 124
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 2



PE616.798v01-00 56/168 AM\1144242SL.docx

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zahtevajo, da
vmesna EU nadrejena oseba v Uniji
pridobi dovoljenje za status institucije v 
skladu s členom 8 ali finančnega holdinga 
ali mešanega finančnega holdinga v skladu 
s členom 21a.

2. Države članice zahtevajo, da
vmesne EU nadrejene osebe v Uniji
pridobijo dovoljenje za status institucije v 
skladu s členom 8, ali finančnega holdinga 
ali mešanega finančnega holdinga v skladu 
s členom 21a.

Or. en

Obrazložitev

Tehnična sprememba zaradi predloga spremembe člena 21b –- odstavka 1 a (novo).

Predlog spremembe 125
Esther de Lange

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Poleg zahtev iz odstavka 2 lahko 
vmesna EU nadrejena oseba pridobi 
dovoljenje za status investicijskega 
podjetja v skladu s členom 5 Direktive 
2014/65/EU, če v isto skupino iz tretje 
države ni vključena nobena kreditna 
institucija ali sistemsko investicijsko 
podjetje.

Or. en

Predlog spremembe 126
Thierry Cornillet

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 3



AM\1144242SL.docx 57/168 PE616.798v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, 
kadar je skupna vrednost sredstev skupine 
iz tretje države v Uniji nižja od 30 milijard 
EUR, razen če je skupina iz tretje države 
GSPI zunaj EU.

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, 
kadar je skupna vrednost sredstev skupine 
iz tretje države v Uniji nižja od 30 milijard 
EUR.

Or. en

Obrazložitev

Ohrani se vmesna nadrejena oseba, vendar se zagotovi sorazmernost.

Predlog spremembe 127
Mady Delvaux

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, 
kadar je skupna vrednost sredstev skupine 
iz tretje države v Uniji nižja od 30 milijard 
EUR, razen če je skupina iz tretje države 
GSPI zunaj EU.

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, 
kadar je skupna vrednost sredstev skupine 
iz tretje države v Uniji nižja od 45 milijard 
EUR.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi enakih konkurenčnih pogojev na globalni ravni se s predlogom spremembe prag zviša 
na 45 milijard EUR ter s tem uskladi s pragi, ki veljajo v drugih jurisdikcijah (npr. v ZDA). 
Da bi se izognili nesorazmernemu vplivu na skupine iz tretjih držav z omejeno prisotnostjo v 
Uniji, v ukrep poleg tega ne bi smeli samodejno vključiti vseh GSPB iz tretjih držav. Ni nujno, 
da so vse GSPB sistemsko pomembne za finančni sistem EU.

Predlog spremembe 128
Neena Gill
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, 
kadar je skupna vrednost sredstev skupine 
iz tretje države v Uniji nižja od 30 milijard 
EUR, razen če je skupina iz tretje države 
GSPI zunaj EU.

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, 
kadar je skupna vrednost sredstev skupine 
iz tretje države v Uniji nižja od 30 milijard 
EUR,

Or. en

Predlog spremembe 129
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, 
kadar je skupna vrednost sredstev skupine 
iz tretje države v Uniji nižja od 30 milijard 
EUR, razen če je skupina iz tretje države 
GSPI zunaj EU.

3. Odstavki 1, 1a in 2 se ne
uporabljajo, kadar je skupna vrednost 
sredstev skupine iz tretje države v Uniji 
nižja od 50 milijard EUR.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi tega je zahteva glede vmesnih nadrejenih oseb bolj sorazmerna.

Predlog spremembe 130
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, 
kadar je skupna vrednost sredstev skupine 
iz tretje države v Uniji nižja od 30 milijard 
EUR, razen če je skupina iz tretje države 
GSPI zunaj EU.

3. Odstavki 1, 1a, 1b in 2 se ne
uporabljajo, kadar je skupna vrednost 
sredstev skupine iz tretje države v Uniji 
nižja od 50 milijard EUR.

Or. en

Predlog spremembe 131
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, 
kadar je skupna vrednost sredstev skupine 
iz tretje države v Uniji nižja od 30 milijard 
EUR, razen če je skupina iz tretje države 
GSPI zunaj EU.

3. Odstavki 1, 1a in 2 se ne
uporabljajo, kadar je skupna vrednost 
sredstev skupine iz tretje države v Uniji 
nižja od 30 milijard EUR, razen če je 
skupina iz tretje države GSPI zunaj EU.

Or. en

Obrazložitev

Tehnična sprememba zaradi predloga spremembe člena 21b – odstavka 1 a (novo).

Predlog spremembe 132
Esther de Lange

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, 
kadar je skupna vrednost sredstev skupine 

3. Odstavki 1, 2 in 2a se ne
uporabljajo, kadar je skupna vrednost 
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iz tretje države v Uniji nižja od 30 milijard 
EUR, razen če je skupina iz tretje države 
GSPI zunaj EU.

sredstev skupine iz tretje države v Uniji 
nižja od 30 milijard EUR, razen če je 
skupina iz tretje države GSPI zunaj EU.

Or. en

Predlog spremembe 133
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za namene tega člena skupna 
vrednost sredstev skupine iz tretje države v 
Uniji zajema:

4. Za namene tega člena skupna 
vrednost subsidiarnih sredstev skupine iz 
tretje države v Uniji zajema skupno 
bilančno vsoto vsake institucije v Uniji, ki 
je del skupine iz tretje države, kot je 
razvidna iz njene konsolidirane bilance 
stanja ali njenih posameznih bilanc 
stanja, pri čemer bilanca stanja institucije 
ni konsolidirana.

(a) bilančno vsoto posamezne 
institucije v Uniji, ki je del skupine iz 
tretje države, kot je razvidna iz njene 
konsolidirane bilance stanja; in

(b) bilančno vsoto vsake podružnice 
skupine iz tretje države z dovoljenjem v 
Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 134
Neena Gill

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21 – odstavek 4 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za namene tega člena skupna 
vrednost sredstev skupine iz tretje države v 
Uniji zajema:

4. Za namene tega člena skupna 
vrednost sredstev skupine iz tretje države v 
Uniji zajema bilančno vsoto vsake 
institucije v Uniji, ki je del skupine iz 
tretje države, kot je razvidna iz njene 
konsolidirane bilance stanja

Or. en

Predlog spremembe 135
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za namene tega člena skupna 
vrednost sredstev skupine iz tretje države v 
Uniji zajema:

4. Za namene tega člena skupna 
vrednost sredstev skupine iz tretje države v 
Uniji zajema vsoto:

Or. en

Predlog spremembe 136
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) bilančno vsoto posamezne
institucije v Uniji, ki je del skupine iz tretje 
države, kot je razvidna iz njene 
konsolidirane bilance stanja; in

(a) zneska bilančne vsote vsake
institucije v Uniji, ki je del skupine iz tretje 
države, kot je razvidna iz njene 
konsolidirane bilance stanja ali njenih 
posameznih bilanc stanja, pri čemer 
bilanca stanja institucije ni konsolidirana; 
in
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Or. en

Predlog spremembe 137
Petr Ježek

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) bilančno vsoto vsake podružnice 
skupine iz tretje države z dovoljenjem v 
Uniji.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Glede na pravno naravo podružnic in za razliko od podrejenih družb bi vključitev podružnic v 
izračun skupne vrednosti sredstev za banke iz tretjih držav pomenila znatne stroške zaradi 
premestitve podružnic k zadevnim bankam z licenco v EGP. V primeru vključitve podružnic bi 
to lahko v teoriji pomenilo obvezno ustanovitev vmesne nadrejene osebe tudi v primeru 
minimalne velikosti podružnice.

Predlog spremembe 138
Mady Delvaux

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) bilančno vsoto vsake podružnice 
skupine iz tretje države z dovoljenjem v 
Uniji.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Sredstev podružnic se ne sme vključiti v izračun praga. Podružnice niso pravne osebe; 
podružnica je del svojega nadrejenega subjekta in nima „lastnih“ sredstev. S predlogom 
spremembe se uvaja bolj sorazmerna zahteva, saj se prepreči potencialno zapleten in umeten 
postopek nominalne dodelitve sredstev podružnici. Predlog spremembe prispeva tudi k 
usklajevanju področja uporabe zahteve s področjem uporabe podobnih zahtev v tretjih 
državah, kot je ZDA.

Predlog spremembe 139
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) bilančno vsoto vsake podružnice 
skupine iz tretje države z dovoljenjem v 
Uniji.

(b) zneska bilančne vsote vsake 
podružnice skupine iz tretje države, ki je 
pridobila dovoljenje za poslovanje v Uniji
v skladu s členom 47.

Or. en

Predlog spremembe 140
Esther de Lange

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) bilančno vsoto vsake podružnice 
skupine iz tretje države z dovoljenjem v 
Uniji.

(b) bilančno vsoto vsake podružnice 
skupine iz tretje države, ki ima sedež v 
Uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 141
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Kadar se uporablja odstavek 1 ali 
2, države članice zahtevajo, da se vsaka 
podružnica iz tretje države skupine iz 
tretje države znova ustanovi kot kreditna 
institucija ali podružnica kreditne 
institucije s sedežem v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 142
Esther de Lange

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Kadar se uporablja odstavek 1 ali 
2, države članice zahtevajo, da se vsaka 
podružnica iz tretje države skupine iz 
tretje države znova ustanovi kot institucija 
ali podružnica institucije v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 143
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za namene tega člena skupna 
vrednost sredstev skupine iz tretje države v 
Uniji zajema vsoto:

(a) zneska bilančne vsote vsake 
institucije v Uniji, ki je del skupine iz 
tretje države, kot je razvidna iz njene 
konsolidirane bilance stanja ali njenih 
posameznih bilanc stanja, pri čemer 
bilanca stanja institucije ni 
konsolidirana; in

(b) zneska bilančne vsote vsake 
podružnice skupine iz tretje države, ki je 
pridobila dovoljenje za poslovanje v Uniji
v skladu s členom 47.

Or. en

Predlog spremembe 144
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organi uradno obvestijo 
EBA o vsakem dovoljenju, izdanem v 
skladu z odstavkom 2.

5. Pristojni organi uradno obvestijo 
EBA o vsakem odobrenem dovoljenju, 
izdanem v skladu z odstavkom 2, in 
sporočijo naslednje informacije v zvezi z 
vsako skupino iz tretje države, ki posluje v 
njihovi jurisdikciji:

Or. en

Predlog spremembe 145
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
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Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. imena in znesek bilančne vsote 
nadzorovanih institucij, ki pripadajo 
skupini iz tretje države, ter vrste 
dejavnosti, za katere imajo dovoljenja;

Or. en

Predlog spremembe 146
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. imena in znesek bilančne vsote, ki 
ustrezajo podružnicam z dovoljenji v 
zadevni državi članici v skladu s členom 
47;

Or. en

Predlog spremembe 147
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5c. ime in pravno obliko katerekoli 
vmesne EU nadrejene osebe, ustanovljene 
v zadevni državi članici, ter ime skupine iz 
tretje države, katere del je.

Or. en
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Predlog spremembe 148
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EBA na svoji spletni strani objavi seznam 
vseh vmesnih EU nadrejenih oseb, ki
imajo dovoljenje v Uniji.

EBA na svoji spletni strani objavi seznam 
vseh skupin iz tretjih držav, ki poslujejo v 
Uniji, z njihovo vmesno EU nadrejeno 
osebo ali osebami, če je to primerno, ki
imajo dovoljenje v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 149
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi zagotovijo, da obstaja ena 
sama vmesna EU nadrejena oseba za vse 
institucije, ki so del iste skupine iz tretje 
države.

Pristojni organi zagotovijo, da vsaka 
institucija v njihovi jurisdikciji, ki je del
skupine iz tretje države, izpolnjuje enega 
od naslednjih pogojev:

(a) ima eno vmesno EU nadrejeno 
osebo;

(b) je vmesna EU nadrejena oseba;

(c) je edina institucija iz skupine iz 
tretje države v Uniji;

(d) je del skupine iz tretje države, 
katere skupna vrednost sredstev v Uniji ne 
presega 50 milijard EUR ali

(e) je institucija, za katero je bilo 
ugotovljeno, da ne potrebuje vmesne EU 
nadrejene osebe.
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Or. en

Predlog spremembe 150
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi zagotovijo, da obstaja ena 
sama vmesna EU nadrejena oseba za vse 
institucije, ki so del iste skupine iz tretje 
države.

Pristojni organi zagotovijo, da obstaja ena 
sama vmesna EU nadrejena oseba za vse 
institucije, ki so del iste skupine iz tretje 
države, razen če so pristojni organi 
instituciji dovolili dve vmesni EU 
nadrejeni osebi, da bi s tem zagotovili 
skladnost institucije z obvezno zahtevo po 
ločenih dejavnostih v skladu s pravili 
tretje države, v kateri ima sedež končna 
nadrejena oseba skupine iz tretje države.

Or. en

Predlog spremembe 151
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi zagotovijo, da obstaja ena 
sama vmesna EU nadrejena oseba za vse 
institucije, ki so del iste skupine iz tretje 
države.

Pristojni organi zagotovijo, da vsaka 
institucija v njihovi jurisdikciji, ki je del
skupine iz tretje države, izpolnjuje enega 
od naslednjih pogojev:

(a) ima vmesno EU nadrejeno osebo;

(b) je vmesna EU nadrejena oseba;

(c) je edina institucija iz skupine iz 
tretje države v Uniji; ali
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(d) je del skupine iz tretje države, 
katere skupna vrednost sredstev v Uniji ne 
presega 30 milijard EUR.

Or. en

Predlog spremembe 152
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi zagotovijo, da obstaja ena 
sama vmesna EU nadrejena oseba za vse 
institucije, ki so del iste skupine iz tretje 
države.

Pristojni organi zagotovijo, da je zahteva
za vmesno EU nadrejeno osebo izpolnjena 
za vse institucije, ki so del iste skupine iz 
tretje države.

Or. en

Obrazložitev

Tehnična sprememba zaradi predloga spremembe člena 21b – odstavka 1 a (novo).

Predlog spremembe 153
Esther de Lange

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/63/EU
Člen 21b – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi zagotovijo, da obstaja ena 
sama vmesna EU nadrejena oseba za vse 
institucije, ki so del iste skupine iz tretje 
države.

Pristojni organi zagotovijo, da obstaja 
vmesna EU nadrejena oseba za vse 
institucije, ki so del iste skupine iz tretje 
države.

Or. en
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Predlog spremembe 154
Neena Gill

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Z odstopanjem od odstavka 1 
imajo skupine, ki svoje dejavnosti 
opravljajo prek več kot ene institucije v 
Uniji in katerih skupna vrednost sredstev 
na datum začetka veljavnosti te direktive v 
skladu s tem členom presega 30 milijard 
EUR, vmesno EU nadrejeno osebo ali, v 
skladu z odstavkom 7, dve ali več vmesnih 
EU nadrejenih oseb po štirih letih od 
datuma začetka uporabe te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 155
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Komisija v štirih letih po začetku 
veljavnosti te direktive pregleda zahteve, 
ki veljajo za institucije v skladu s tem 
členom, ter po posvetu z EBA predloži 
poročilo Evropskemu parlamentu in 
Svetu. Po objavi tega poročila Komisija, 
če je to primerno, predloži vse potrebne 
zakonodajne predloge sprememb. To 
poročilo obravnava:

(a) ali je mogoče zahteve iz tega člena 
izvajati, ali so potrebne in sorazmerne ter 
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ali bi bili drugi ukrepi primernejši;

(b) ali druge jurisdikcije uporabljajo 
zahteve, ki so podobne zahtevam iz tega 
člena, in če je tako, kakšne so njihove 
značilnosti in vplivi, ali so skladne z 
zahtevami iz tega člena in vplivi različnih 
pragov, določenih za sredstva v teh 
jurisdikcijah;

(c) vpliv zahtev za strukturno 
ločevanje v drugih jurisdikcijah.

Or. en

Obrazložitev

V tem predlogu spremembe je predvideno, da Komisija po posvetu z EBA Evropskemu 
parlamentu in Svetu poroča o primernosti zahteve za vmesne nadrejene osebe ter, če je to 
primerno, predlaga zakonodajne spremembe v zvezi s to zahtevo.

Predlog spremembe 156
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Skupine iz tretjih držav, ki na dan 
[datum začetka veljavnosti te direktive] 
svoje dejavnosti opravljajo prek več kot 
ene institucije v Uniji in za katere velja ta 
člen, morajo imeti vmesno EU nadrejeno 
osebo ali, v primeru iz odstavka 1a, dve 
vmesni EU nadrejeni osebi štiri leta od 
datuma začetka uporabe direktive.

Or. en

Predlog spremembe 157
Brian Hayes



PE616.798v01-00 72/168 AM\1144242SL.docx

SL

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Kadar zakon ali predpis domače 
jurisdikcije skupine zahteva strukturno 
ločevanje različnih dejavnosti, pristojni 
organi dovolijo ustanovitev dveh vmesnih 
EU nadrejenih oseb, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

(a) zadevni organi za reševanje 
menijo, da obstoj dveh holdingov ne 
predstavlja ovire za reševanje dejavnosti 
skupine, ki jo vodita ta dva holdinga, ter 
za morebitne potrebne spremembe teh 
dejavnosti po reševanju;

(b) zadevni nadzorni organi menijo, 
da obstoj dveh holdingov ne predstavlja 
ovire za nadzor dejavnosti skupine, ki jo 
vodita ta dva holdinga;

(c) vsaj ena od nadrejenih oseb je 
holding v smislu kreditne institucije.

Or. en

Predlog spremembe 158
Caroline Nagtegaal, Petr Ježek

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Z odstopanjem od odstavka 1 
imajo skupine, ki svoje dejavnosti 
opravljajo prek več kot ene institucije v 
Uniji in katerih skupna vrednost sredstev 
na dan [datum začetka veljavnosti te 
direktive] presega 30 milijard EUR, 
vmesno EU nadrejeno osebo ali, v 
primeru iz odstavka 1a, dve vmesni EU 
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nadrejeni osebi do [datum začetka 
uporabe direktive + tri leta].“.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba triletnega prehodnega obdobja za vmesne nadrejene osebe.

Predlog spremembe 159
Neena Gill

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Z odstopanjem od odstavka 6 
imajo lahko skupine iz tretjih držav, za 
katere velja nacionalna zakonodaja ali 
predpisi, ki zahtevajo strukturno ločevanje 
dejavnosti, več kot eno vmesno EU 
nadrejeno osebo. Takšne vmesne EU 
nadrejene osebe so v skladu s strukturnim 
ločevanjem dejavnosti, ki ga mora izvajati 
bančna skupina.

Or. en

Predlog spremembe 160
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. Komisija v treh letih po začetku 
veljavnosti te direktive pregleda zahteve, 
ki veljajo za institucije v skladu s tem 
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členom, ter po posvetu z EBA predloži 
poročilo Evropskemu parlamentu in 
Svetu. Po objavi tega poročila Komisija, 
če bo to primerno, predloži vse potrebne 
zakonodajne predloge sprememb. To 
poročilo obravnava:

(a) ali je mogoče zahteve iz tega člena 
izvajati, ali so potrebne in sorazmerne ter 
ali bi bili drugi ukrepi primernejši;

(b) ali druge jurisdikcije uporabljajo 
zahteve, ki so podobne zahtevam iz tega 
člena, in če je tako, kakšne so njihove 
značilnosti in vplivi, ali so skladne z 
zahtevami iz tega člena in kakšni so vplivi 
različnih pragov, določenih za sredstva, v 
teh jurisdikcijah;

(c) vpliv zahtev za strukturno 
ločevanje v drugih jurisdikcijah.

Or. en

Predlog spremembe 161
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. Z odstopanjem od odstavka 1 
imajo skupine, ki svoje dejavnosti 
opravljajo prek več kot ene institucije v 
Uniji in katerih skupna vrednost sredstev 
na dan [datum začetka veljavnosti te 
direktive] presega 30 milijard EUR, 
vmesno EU nadrejeno osebo ali, v 
primeru iz odstavka 1a, dve vmesni EU 
nadrejeni osebi do [datum začetka 
uporabe direktive + tri leta].

Or. en
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Obrazložitev

Ob upoštevanju morebitnega preoblikovanja pravnih struktur ter tudi časa, ki je potreben za 
pridobitev nadzorniških odobritev, ta predlog spremembe predvideva, da se skupinam, ki 
svoje dejavnosti opravljajo prek več kot ene institucije v Uniji in katerih skupna vrednost 
sredstev presega 30 milijard EUR, zagotovi dovolj dolgo prehodno obdobje za ustanovitev 
ene ali dveh vmesnih EU nadrejenih oseb.

Predlog spremembe 162
Brian Hayes

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6b. Kadar sta v okviru tega člena 
dovoljeni dve vmesni nadrejeni osebi, se 
skupaj obravnavata kot skupina, za katero 
velja konsolidiran nadzor v skladu s 
poglavjem 3 naslova VII te direktive, v 
skladu s temi določbami pa se določi tudi 
konsolidacijski nadzornik.

Or. en

Predlog spremembe 163
Brian Hayes

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6c. Kadar sta v okviru tega člena 
dovoljeni dve vmesni nadrejeni osebi, se 
za namene Direktive 2014/59/EU 
obravnavata kot skupina, pri čemer se v 
skladu z določbami omenjene direktive 
določi organ za reševanje skupine, ki ima 
enaka pooblastila in pristojnosti v zvezi z 



PE616.798v01-00 76/168 AM\1144242SL.docx

SL

vmesnima nadrejenima osebama, kot bi 
jih imel, če bi ti vmesni nadrejeni osebi 
sestavljali skupino z EU nadrejeno osebo.

Or. en

Predlog spremembe 164
Brian Hayes

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2013/36/EU
Člen 21b – odstavek 6 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6d. Z odstopanjem od odstavka 1 
imajo skupine, ki svoje dejavnosti 
opravljajo prek več kot ene institucije v 
Uniji in katerih skupna vrednost sredstev 
na dan [datum začetka veljavnosti te 
direktive] presega 30 milijard EUR, 
vmesno EU nadrejeno osebo ali, v 
primeru iz odstavka 7, dve vmesni EU 
nadrejeni osebi do [datum začetka 
uporabe direktive + štiri leta].“.

Or. en

Predlog spremembe 165
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 56 – točka f a (novo) in točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Členu 56 se dodata točki (fa) in 
(fb):

„(fa) pristojnimi organi iz člena 48 
spremenjene Direktive (EU) 2015/849 
Evropskega parlamenta in Sveta;
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(fb) pristojnimi organi ali telesi, 
odgovornimi za uporabo pravil glede 
strukturnega ločevanja v bančni skupini. 
“

Or. en

Predlog spremembe 166
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 56 – točka f a (novo) in točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Členu 56 se dodata točki (fa) in 
(fb):

„(fa) pristojnimi organi iz člena 48 
Direktive (EU) 2015/849 Evropskega 
parlamenta in Sveta1a;

(fb) pristojnimi organi ali telesi, 
odgovornimi za uporabo pravil glede 
strukturnega ločevanja v bančni skupini.“

__________________

1a Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o 
preprečevanju uporabe finančnega 
sistema za pranje denarja ali financiranje 
terorizma, spremembi Uredbe (EU) 
št. 648/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta ter razveljavitvi 
Direktive 2005/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta in Direktive 
Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 
5. 6. 2015, str. 73)

Or. en

Obrazložitev

V skladu s priporočili ECB bo ta predlog spremembe omogočil sodelovanje in izmenjavo 
informacij v skladu s členom 56 CRD z organi za preprečevanje pranja denarja in 
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financiranja terorizma ter tudi s pristojnimi organi ali telesi, odgovornimi za uporabo pravil 
o strukturnem ločevanju v bančni skupini.

Predlog spremembe 167
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 56 – točka f a (novo) in točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Členu 56 se dodata točki (fa) in 
(fb):

„(fa) pristojnimi organi iz člena 48 
Direktive (EU) 2015/849 Evropskega 
parlamenta in Sveta;

(fb) pristojnimi organi ali telesi, 
odgovornimi za uporabo pravil glede 
strukturnega ločevanja v bančni skupini.“

Or. en

Obrazložitev

Novi točki bi omogočili sodelovanje in izmenjavo informacij z organi za preprečevanje pranja 
denarja in financiranja terorizma ter tudi z organi, odgovornimi za pravila o strukturnem 
ločevanju.

Predlog spremembe 168
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 b (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 63 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) V členu 63 se na koncu doda 
naslednji pododstavek:

„Države članice določijo, da lahko 
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pristojni organi zahtevajo najmanj 
zamenjavo osebe, navedene v prvem 
pododstavku, če ta oseba krši svoje 
obveznosti iz prvega pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

(Glej mnenje ECB (COD/2017/46)) Namen predloga spremembe je pristojnim organom 
omogočiti, da zahtevajo zamenjavo revizorja kreditne institucije, če ta revizor krši svoje 
obveznosti iz odstavka 1.

Predlog spremembe 169
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 b (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 67 - odstavek 1 - točka p a - točka p d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) V odstavku 67 se dodajo naslednje 
točke (pa), (pb), (pc), (pd): 

(pa) institucija ne izpolnjuje kapitalskih 
zahtev, določenih v členu 92 Uredbe (EU) 
št. 575/2013; 

(pb) institucija ali fizična oseba ne 
deluje v skladu z obveznostjo, ki izhaja iz 
uredbe ali odločbe, ki jo izda pristojni 
organ; 

(pc) institucija ukrepa brez 
predhodnega dovoljenja pristojnega 
organa, če Uredba (EU) št. 575/2013 ali 
nacionalne določbe, s katerimi je 
prenesena ta direktiva, zahtevajo, da 
institucija pridobi takšno predhodno 
dovoljenje, je takšno dovoljenje pridobila 
na podlagi lastne lažne izjave ali ni 
izpolnila pogojev, pod katerimi je bilo 
takšno dovoljenje izdano; 

(pd) institucija ne posreduje obvestila 
ali ga ne posreduje pravilno, v celoti ali 
pravočasno, če mora v skladu z Uredbo 
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(EU) št. 575/2013 ali nacionalnimi 
določbami, s katerimi je prenesena ta 
direktiva, takšno obvestilo posredovati. 

Or. en

Predlog spremembe 170
Thierry Cornillet

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 74

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(11a) Člen 74 se črta.

„Člen 74

Notranje upravljanje ter načrti za 
sanacijo in reševanje

1. Institucije imajo stabilno ureditev 
upravljanja, ki vključuje jasno 
organizacijsko strukturo z natančno 
opredeljenimi, preglednimi in doslednimi 
ravnmi odgovornostmi, učinkovitimi 
procesi za ugotavljanje, obvladovanje in 
spremljanje tveganj ter poročanje o 
tveganjih, katerim so ali bi lahko bile 
institucije izpostavljene, primerne 
mehanizme notranjih kontrol, vključno z 
zanesljivimi administrativnimi in 
računovodskimi postopki, ter politike in 
prakse prejemkov, ki so skladne s 
preudarnim in učinkovitim upravljanjem 
tveganja in ga tudi spodbujajo.

2. Ureditve, procesi in mehanizmi iz 
odstavka 1 so celoviti in sorazmerni z 
naravo, obsegom in zapletenostjo tveganj, 
ki izhajajo iz poslovnega modela in 
dejavnosti institucije. Pri tem se 
upoštevajo tehnična merila iz členov 76 
do 95.

3. EBA izda smernice v zvezi z ureditvami, 
procesi in mehanizmi iz odstavka 1 v 
skladu z načeli sorazmernosti in 
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celovitosti iz odstavka 2.

Or. en

Obrazložitev

Pomanjkljiva ureditev upravljanja je eden od razlogov za slabosti evropskega bančnega 
sektorja. Smernice niso dovolj. Čeprav je treba sorazmernost, bi bilo treba hkrati v uredbo 
EU prenesti tudi nekatera temeljna načela. Cilje člena 74 CRD bi bilo treba prenesti v CRR. 
Dobre prakse, določene v nacionalnih okvirih, in primeri dobrih praks nekaterih nacionalnih 
bančnih sektorjev bi lahko koristili celotnemu bančnemu sektorju EU ter s tem okrepili 
stabilnost celotne EU.

Predlog spremembe 171
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Kostas Mavridis 
(Costas Mavrides), Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 74

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(11a) Člen 74 se spremeni:

1. Institucije imajo stabilno ureditev 
upravljanja, ki vključuje jasno 
organizacijsko strukturo z natančno 
opredeljenimi, preglednimi in doslednimi 
ravnmi odgovornostmi, učinkovitimi 
procesi za ugotavljanje, obvladovanje in 
spremljanje tveganj ter poročanje o 
tveganjih, katerim so ali bi lahko bile 
institucije izpostavljene, primerne 
mehanizme notranjih kontrol, vključno z 
zanesljivimi administrativnimi in 
računovodskimi postopki, ter politike in 
prakse prejemkov, ki so skladne s 
preudarnim in učinkovitim upravljanjem 
tveganja in ga tudi spodbujajo.

„1. Institucije imajo stabilno ureditev 
upravljanja, ki vključuje jasno 
organizacijsko strukturo z natančno 
opredeljenimi, preglednimi in doslednimi 
ravnmi odgovornostmi, učinkovitimi 
procesi za ugotavljanje, obvladovanje in 
spremljanje tveganj ter poročanje o 
tveganjih, katerim so ali bi lahko bile 
institucije izpostavljene, primerne 
mehanizme notranjih kontrol, vključno z 
zanesljivimi administrativnimi in 
računovodskimi postopki, ter politike in 
prakse prejemkov, ki so skladne s 
preudarnim in učinkovitim upravljanjem 
tveganja in ga tudi spodbujajo. Takšne 
politike in prakse prejemkov morajo biti 
nevtralne glede na spol.

.2. Ureditve, procesi in mehanizmi iz 
odstavka 1 so celoviti in sorazmerni z 

2. Ureditve, procesi in mehanizmi iz 
odstavka 1 so celoviti in sorazmerni z 
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naravo, obsegom in zapletenostjo tveganj, 
ki izhajajo iz poslovnega modela in 
dejavnosti institucije. Pri tem se upoštevajo 
tehnična merila iz členov 76 do 95

naravo, obsegom in zapletenostjo tveganj, 
ki izhajajo iz poslovnega modela in 
dejavnosti institucije. Pri tem se upoštevajo 
tehnična merila iz členov 76 do 95

3. EBA izda smernice v zvezi z 
ureditvami, procesi in mehanizmi iz 
odstavka 1 v skladu z odstavkom 2.

3. EBA izda smernice v zvezi z 
ureditvami, procesi in mehanizmi iz 
odstavka 1 v skladu z odstavkom 2. Eno 
leto po sprejemu te direktive bo EBA 
izdala smernice v zvezi s politiko 
prejemkov, nevtralno glede na spol, za 
kreditne institucije in investicijska 
podjetja. Dve leti po objavi teh smernic in 
na podlagi informacij, ki jih zberejo 
nacionalni pristojni organi, bo EBA 
pripravila osnutek poročila o uporabi 
politike prejemkov, nevtralne glede na 
spol, v kreditnih institucijah in 
investicijskih podjetjih.

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Predlog spremembe 172
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), 
Pervenche Berès, Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2013/36/EU
Člen 75 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi zberejo 
informacije, razkrite v skladu z merili za 
razkritje iz točk (g), (h), (i) in (k) člena 
450(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ter jih 
uporabijo za primerjavo trendov in praks 
prejemkov. Te informacije posredujejo 
EBA.

1. Pristojni organi zberejo 
informacije, razkrite v skladu z merili za 
razkritje iz točk (g), (h), (i) in (k) člena 
450(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ter tudi 
informacije o razlikah v plačilu med 
spoloma, ki jih zagotovijo kreditne 
institucije in investicijska podjetja, ter jih
uporabijo za primerjavo trendov in praks 
prejemkov. Te informacije posredujejo 
EBA.
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Or. en

Predlog spremembe 173
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 75 – odstavek 3

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(12a) Odstavek 3 se nadomesti z 
naslednjim:

3. Pristojni organi zbirajo informacije 
o številu fizičnih oseb na institucijo, ki 
imajo en milijon EUR ali več prejemkov na 
poslovno leto, v plačilnih razredih z enim 
milijonom EUR, vključno z njihovimi 
delovnimi pristojnostmi, zadevnim 
poslovnim področjem in glavnimi elementi 
plače, bonusi, dolgoročnimi nagradami in 
pokojninskimi prispevki. Te informacije se
posredujejo EBA, ki jih združene po 
posamezni matični državi članici objavi v 
enotni obliki za poročanje. EBA lahko 
oblikuje smernice za poenostavitev 
izvajanja tega odstavka in zagotovitev 
usklajenosti zbranih informacij.

3. Institucije pristojnim organom 
posredujejo informacije o številu fizičnih 
oseb na institucijo, ki imajo en milijon 
EUR ali več prejemkov na poslovno leto, v 
plačilnih razredih z enim milijonom EUR, 
vključno z njihovimi delovnimi 
pristojnostmi, zadevnim poslovnim 
področjem in glavnimi elementi plače, 
bonusi, dolgoročnimi nagradami in 
pokojninskimi prispevki. Pristojni organi
te informacije posredujejo EBA, ki jih 
združene na podlagi matične države članice 
objavi v enotni obliki za poročanje.

Or. en

Predlog spremembe 174
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 b (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 75 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) doda se naslednji odstavek 3a:

EBA pripravi osnutke izvedbenih 
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tehničnih standardov za določitev enotnih 
oblik, pogostosti in datumov poročanja,
opredelitev ter IT rešitev, ki se bodo 
uporabljaje v Uniji za poročanje o 
informacijah iz odstavka 3.

Or. en

Predlog spremembe 175
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 c (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 76 – odstavek 3 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) V členu 76 se na koncu doda 
naslednji pododstavek:

Ta odstavek se ne uporablja za male in 
nekompleksne institucije, opredeljene v 
členu 430a Uredbe (EU) št. 575/2013.

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Predlog spremembe 176
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 c (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 78 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(13a) Odstavek 4 člena 78 se nadomesti:

4. Če se posamezne institucije znatno 
razlikujejo od večine primerljivih 
subjektov ali če je pristop zelo neenoten, 
kar povzroča precej raznolike rezultate, 

„4. Če se posamezne institucije znatno 
razlikujejo od večine primerljivih 
subjektov ali če je pristop zelo neenoten, 
kar povzroča precej raznolike rezultate, 
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pristojni organi preučijo razloge za to in, če 
je mogoče jasno ugotoviti, da pristop 
institucije vodi k podcenjenosti kapitalskih 
zahtev, ki je ni mogoče pripisati razlikam s 
tem povezanih tveganj za izpostavljenosti 
ali pozicije, sprejmejo popravne ukrepe.

pristojni organi preučijo razloge za to in, če 
je mogoče jasno ugotoviti, da pristop 
institucije vodi k podcenjenosti kapitalskih 
zahtev, ki je ni mogoče pripisati razlikam s 
tem povezanih tveganj za izpostavljenosti 
ali pozicije, sprejmejo popravne ukrepe.

Države članice zagotovijo, da imajo 
pristojni organi potrebna pooblastila za 
izvajanje vsaj naslednjih popravnih 
ukrepov:

- zahteve, da institucije uporabijo 
dodatne multiplikatorje za kapitalske 
zahteve, določene v okviru notranjih 
pristopov;

- zahteve, da institucija uporabi 
ustrezen standardiziran pristop ali drug 
model, določen v Uredbi (EU) št. 
575/2013, za izračun zneskov tveganju 
prilagojenih izpostavljenosti ali 
kapitalskih zahtev, razen za operativna 
tveganja;

- zahteve, da institucija uporabi 
spodnjo mejo za kapitalske zahteve, 
določene v okviru notranjega pristopa, 
izraženo kot odstotek ustreznega 
standardiziranega pristopa ali drugega 
modela, določenega v Uredbi (EU) št. 
575/2013, za izračun zneskov tveganju 
prilagojenih izpostavljenosti ali 
kapitalskih zahtev, razen za operativna 
tveganja;

- uvedbe moratorija na odobritev 
prilagoditev notranjih pristopov, če zaradi 
njih pride do znatno manjših uteži 
tveganj;

- zahteve, da institucije razkrijejo 
razlike med izračuni iz ustreznega 
standardnega pristopa in notranjih 
pristopov;

EBA izda smernice v skladu s členom 16 
Uredbe (EU) št. 1093/2010 za enotnejšo 
uporabo popravnih ukrepov pristojnih 
organov, omenjenih v tem odstavku.

“
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Sl:PDF)

Predlog spremembe 177
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2013/36/EU
Člen 84 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi zagotovijo, da 
institucije uvedejo notranje sisteme ali 
uporabljajo standardizirano metodologijo 
za ugotavljanje, ovrednotenje, upravljanje 
in blaženje tveganj, ki izhajajo iz 
morebitnih sprememb obrestne mere, ki 
vplivajo na ekonomsko vrednost 
lastniškega kapitala in neto prihodke od 
obresti pri dejavnostih institucije iz 
netrgovalne knjige.

1. Pristojni organi zagotovijo, da 
institucije uvedejo notranje sisteme ali 
uporabljajo standardizirano metodologijo 
za ugotavljanje, ovrednotenje, upravljanje 
in blaženje tveganj, ki izhajajo iz 
morebitnih sprememb obrestne mere, ki 
vplivajo na ekonomsko vrednost 
lastniškega kapitala in neto prihodke od 
obresti pri dejavnostih institucije iz 
netrgovalne knjige. Z odstopanjem bodo 
lahko male in nekompleksne institucije, 
opredeljene v členu 430a Uredbe (EU) št. 
575/2013, uporabljale standardizirano 
metodologijo le, če pristojni organ 
zaključi, da notranji sistemi niso zadostni.

Or. en

Predlog spremembe 178
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2013/36/EU
Člen 84 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pristojni organi zagotovijo, da 
institucije uvedejo sisteme za ocenjevanje 

2. Pristojni organi zagotovijo, da 
institucije uvedejo sisteme za ocenjevanje 
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in spremljanje tveganj, ki izhajajo iz 
morebitnih sprememb kreditnih razmikov, 
ki vplivajo na ekonomsko vrednost 
lastniškega kapitala in neto prihodke od 
obresti pri dejavnostih institucije iz 
netrgovalne knjige.

in spremljanje tveganj, ki izhajajo iz 
morebitnih sprememb kreditnih razmikov, 
ki jih ni mogoče razložiti z obrestnim 
tveganjem ali pričakovanim skokovitim 
naraščanjem verjetnosti neplačila kredita 
pri sredstvih iz dejavnosti institucije iz 
netrgovalne knjige, ki jih predstavljajo 
njihove tržne vrednosti (vrednotenje po 
tekočih tržnih cenah).

Or. en

Obrazložitev

Standardi BCBS ločijo tveganje kreditnega razmika v bančni knjigi od obrestnega tveganja v 
bančni knjigi ter ga opredelijo kot „povezano tveganje, ki ga je treba spremljati in 
ocenjevati“. Namen predloga spremembe je uskladiti opredelitev tveganja kreditnega razmika 
v bančni knjigi z Baselskim odborom za bančni nadzor (BCBS).

Predlog spremembe 179
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2013/36/EU
Člen 84 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organi lahko od institucij 
zahtevajo, da uporabijo standardizirano 
metodologijo iz odstavka 1, kadar notranji 
sistemi, ki so jih institucije uvedle za 
ovrednotenje tveganj iz odstavka 1, niso 
zadovoljivi.

3. Pristojni organi lahko za vsak 
primer posebej od institucij zahtevajo, da 
uporabijo standardizirano metodologijo iz
odstavka 1, kadar notranji sistemi, ki jih je 
zadevna institucija uvedla za ovrednotenje 
tveganj iz odstavka 1, niso zadovoljivi.

Pristojni organ vsaki instituciji ustrezno 
in v pisni obliki utemelji odločitev o 
zahtevi za uporabo standardizirane 
metodologije.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z baselskimi pravili bi moral uporabo standardizirane metodologije naložiti samo 
pristojni organ za vsak primer posebej, po samostojnem pregledu sistema upravljanja in 
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modelov posamezne institucije. Odločitev je daljnosežna, zato je pomembno, da nadzorniki 
vsaki instituciji ustrezno in v pisni obliki utemeljijo morebitno odločitev o uvedbi 
standardiziranega pristopa ter zlasti jasno obrazložijo pomanjkljivosti v notranjem modelu 
banke v svoji meritvi obrestnega tveganja v bančni knjigi.

Predlog spremembe 180
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2013/36/EU
Člen 84 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organi lahko od institucij
zahtevajo, da uporabijo standardizirano 
metodologijo iz odstavka 1, kadar notranji 
sistemi, ki so jih institucije uvedle za 
ovrednotenje tveganj iz odstavka 1, niso 
zadovoljivi.

3. Pristojni organi lahko po analizi 
modelov in okvira upravljanja institucije 
na podlagi posameznega primera od te
zahtevajo, da uporabi standardizirano 
metodologijo iz odstavka 1, kadar notranji 
sistemi, ki jih je ta institucija uvedla za 
ovrednotenje tveganj iz odstavka 1, niso 
zadovoljivi. Pristojni organi upravičijo 
svojo odločitev za uvedbo uporabe te 
metodologije.

Or. en

Predlog spremembe 181
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2013/36/EU
Člen 84 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pristojni organi lahko od institucij 
zahtevajo, da uporabijo standardizirano 
metodologijo iz odstavka 1, kadar notranji
sistemi, ki so jih institucije uvedle za 
ovrednotenje tveganj iz odstavka 1, niso 
zadovoljivi.

3. Pristojni organi lahko na podlagi 
individualne ocene modelov za merjenje 
institucij od institucij zahtevajo, da
nadomestno uporabijo standardizirano 
metodologijo iz odstavka 1, kadar so
notranji modeli, ki so jih institucije uvedle 
za ovrednotenje tveganj iz odstavka 1, 
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pomanjkljivi.

Or. en

Obrazložitev

Standard Baselskega odbora o obrestnem tveganju v bančni knjigi predlaga možnost uporabe 
standardiziranega modela v primeru „pomanjkljivih“ modelov notranjih meritev. Izraz „ni 
zadovoljivo“ nakazuje na veliko obsežnejšo uporabo. Prav tako standardizirani okvir BCBS 
določa model in se ne nanaša na celoten „sistem“, zato menimo, da je izraz „model“ 
primernejši.

Predlog spremembe 182
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2013/36/EU
Člen 84 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EBA razvije regulativne tehnične 
standarde, v katerih za namene tega člena 
določi podrobnosti standardizirane 
metodologije, ki jo institucija lahko 
uporabi za ovrednotenje tveganj iz
odstavka 1.

EBA razvije regulativne tehnične 
standarde, v katerih za namene tega člena 
določi podrobnosti standardizirane 
metodologije, ki jo institucija lahko 
uporabi za ovrednotenje tveganj iz
odstavka 1, vključno konservativno 
umerjeno alternativno poenostavljeno 
metodologijo za male in nekompleksne 
institucije, kot so opredeljene v členu 430a 
Uredbe (EU) 575/2013.

Or. en

Predlog spremembe 183
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Marian Harkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2013/36/EU
Člen 84 – odstavek 4 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EBA razvije regulativne tehnične 
standarde, v katerih za namene tega člena 
določi podrobnosti standardizirane 
metodologije, ki jo institucija lahko 
uporabi za ovrednotenje tveganj iz
odstavka 1.

EBA razvije regulativne tehnične 
standarde, v katerih za namene tega člena 
določi načela za sorazmerno in preprosto 
standardizirano metodologijo, ki jo 
institucija lahko uporabi za ovrednotenje 
tveganj iz odstavka 1 ali jo mora uporabiti 
v skladu z odstavkom 3.

Or. en

Obrazložitev

Ocena stebra II mora ostati idiosinkratičen proces. Ustvarjanje tehničnih standardov, ki 
določajo, kako bi se morala meriti tveganja stebra II, ni primerno.

Predlog spremembe 184
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 84 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Doda se naslednji člen 84a:

„Člen 84a

Tveganja, povezana z okoljem

EBA razišče uvedbo tveganj, povezanih z 
okoljem, kot novo kategorijo tveganj, da 
bi med drugim ocenila možne pomembne 
vire in učinke tveganj, povezanih z 
okoljem, na institucije, pri čemer upošteva 
obstoječa poročila institucij o trajnosti. 
Do [datum začetka veljavnosti + 1 leto] 
EBA Komisiji predloži poročilo o 
ugotovitvah.

Na podlagi tega poročila Komisija, če je to 
ustrezno, Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži zakonodajni predlog.“
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Or. en

Obrazložitev

Glede na podnebne spremembe in energetski prehod bo EBA pooblaščena, da Evropskemu 
parlamentu in Komisiji predloži poročilo o uvedbi tveganj, povezanih z okoljem, kot novo 
kategorijo tveganj, da bi med drugim ocenila možne pomembne vire in učinke tveganj, 
povezanih z okoljem, na institucije, pri čemer bo upoštevala obstoječa poročila institucij o 
trajnosti.

Predlog spremembe 185
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Marco Valli, Udo Bullmann

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 84 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Doda se naslednji člen 84a:

„Člen 84a 

Podnebna tveganja

1. Pristojni organi zagotovijo, da se 
izvajajo načela in postopki za 
ugotavljanje, merjenje in upravljanje vseh 
pomembnih virov in učinkov podnebnih 
tveganj.

2. Za namene odstavka 1 institucija 
zagotovi:

a) opredelitev tveganj, ki jim je 
institucija izpostavljena kratkoročno, 
srednjeročno in dolgoročno;

b) opis znatnih koncentracij kreditne 
izpostavljenosti sredstev, povezanih z 
ogljikom (angl. carbon-related assets), če 
je bistvena. To bi moralo vključevati 
analizo v prihodnost usmerjenih 
podnebnih scenarijev z oceno, kako je 
portfelj usklajen s ciljem Pariškega 
sporazuma, da se globalno segrevanje 
omeji na precej manj kot 2 °C, kot 
priporoča Projektna skupina o finančnih 
razkritjih, povezanih s podnebjem;
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c) opis učinkov podnebnih tveganj na 
poslovanje, strategijo in finančno 
načrtovanje institucije, če so ta tveganja 
bistvena in finančna;

d) opis postopkov, ki jih institucija 
uporablja za ugotavljanje in ocenjevanje 
podnebnih tveganj ter upravljanje z njimi;

e) parametri in metrike, ki jih je 
institucija uporabila za oceno učinkov 
kratkoročnih, srednjeročnih in 
dolgoročnih podnebnih tveganj na 
posojanje in posle finančnega 
posredovanja, če gre za bistvena tveganja.

3. EBA izda smernice za opredelitev:

a) kratkoročnega, srednjeročnega in 
dolgoročnega obdobja;

b) posebnih podnebnih problemov, ki 
bi lahko nastali kratko-, srednje- ali 
dolgoročno in ki bi lahko imeli bistvene
finančne posledice za institucijo;

c) fizičnih in tranzicijskih tveganj;

d) procesov, ki se uporabljajo za 
določitev bistvenih. finančnih posledic 
tveganj za institucijo;

e) zelene izpostavljenosti na podlagi 
metodologije ogljičnega odtisa, ki jo 
Komisija opredeli v skladu s 
členom 501da (novo) Uredbe (EU) 
št. 575/2013;

f) rjave izpostavljenosti na podlagi 
metodologije ogljičnega odtisa, ki jo 
Komisija opredeli v skladu s 
členom 501db (novo) Uredbe (EU) 
št. 575/2013;

g) analize v prihodnost usmerjenih 
podnebnih scenarijev na ravni portfeljev.

EBA objavi te smernice ... [dve leti po 
začetku veljavnosti te direktive].

4. EBA bi morala izvesti analizo v 
prihodnost usmerjenih podnebnih 
scenarijev na portfeljih reguliranih 
subjektov, da oceni podnebna tveganja in 
podnebno uskladitev posojilnih portfeljev 
na ravni trga EU. Uskladiti bi se morala z 
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drugimi evropskimi nadzornimi organi in 
Komisijo pri usklajevanju takšne analize 
podnebnih scenarijev.“

Or. en

Obrazložitev

Zaradi podnebnih sprememb in zahtev v zvezi z energetskim prehodom naj institucije v 
upravljanje tveganj vključijo tudi podnebna tveganja.

Predlog spremembe 186
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 84 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Doda se naslednji člen 84a:

„Člen 84a

Okoljska tveganja

1. Pristojni organi zagotovijo, da se 
izvajajo politike in postopki za 
ugotavljanje, merjenje in upravljanje vseh 
pomembnih virov in učinkov okoljskih 
tveganj.

2. Za namene odstavka 1 institucija 
zagotovi:

a) opredelitev tveganj, ki jim je 
institucija izpostavljena kratkoročno, 
srednjeročno in dolgoročno;

b) opis znatnih koncentracij kreditne 
izpostavljenosti sredstev, povezanih z 
ogljikom (angl. carbon-related assets), če 
je bistvena. To bi moralo vključevati 
analizo v prihodnost usmerjenih 
podnebnih scenarijev z oceno, kako je 
portfelj usklajen s ciljem Pariškega 
sporazuma, da se globalno segrevanje 
omeji na precej manj kot 2 °C, kot 
priporoča Projektna skupina za finančna 
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razkritja, povezana s podnebjem, pri 
Odboru za finančno stabilnost;

c) opis učinkov okoljskih tveganj na 
poslovanje, strategijo in finančno 
načrtovanje institucije, če gre za bistvena 
finančna tveganja;

d) opis postopkov, ki jih institucija 
uporablja za ugotavljanje in ocenjevanje 
okoljskih tveganj, ter upravljanje z njimi;

e) parametre in metrike, ki jih je 
institucija uporabila za oceno učinkov 
kratkoročnih, srednjeročnih in 
dolgoročnih okoljskih tveganj na 
posojanje in posle finančnega 
posredovanja, če gre za bistvena tveganja.

3. EBA izda smernice za opredelitev:

a) kratkoročnega, srednjeročnega in 
dolgoročnega obdobja;

b) posebnih okoljskih problemov, ki 
bi lahko nastali kratko-, srednje- ali 
dolgoročno in ki bi lahko imeli bistvene
finančne posledice za institucijo;

c) fizičnih in tranzicijskih tveganj;

d) procesov, ki se uporabljajo za 
določitev bistvenih finančnih posledic 
tveganj za institucijo;

e) sredstev, povezanih z ogljikom 
(angl. carbon-related assets);

f) analize v prihodnost usmerjenih 
podnebnih scenarijev na ravni portfeljev.

EBA objavi te smernice [dve leti po 
začetku veljavnosti te direktive].

4. EBA bi morala izvesti analizo v 
prihodnost usmerjenih podnebnih 
scenarijev na portfeljih reguliranih 
subjektov, da oceni okoljska tveganja in 
podnebno uskladitev posojilnih portfeljev 
na ravni trga EU. Uskladiti bi se morala z 
drugimi evropskimi nadzornimi organi in 
Komisijo pri usklajevanju takšne analize 
podnebnih scenarijev.“

Or. en
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Obrazložitev

Nadaljnja uskladitev novega člena 84a s priporočili Projektne skupine za finančna razkritja, 
povezana s podnebjem, pri Odboru za finančno stabilnost.

Predlog spremembe 187
Sirpa Pietikäinen

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 84 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Doda se naslednji člen 84a:

„Člen 84a

Pomembna tveganja, povezana z 
okoljskimi in socialnimi merili ter merili v 
zvezi z upravljanjem (ESG)

1. Pristojni organi zagotovijo, da se 
izvajajo načela in postopki za 
ugotavljanje, merjenje in upravljanje vseh 
pomembnih virov in učinkov pomembnih 
tveganj, povezanih z ESG.

2. Za namene odstavka 1 institucija 
zagotovi:

a) opredelitev tveganj, ki jim je 
institucija izpostavljena kratkoročno, 
srednjeročno in dolgoročno;

b) opis znatnih koncentracij kreditne 
izpostavljenosti sredstev, povezanih z 
ogljikom (angl. carbon-related assets), če 
je bistvena;

c) opis učinkov tveganj, povezanih z 
ESG, na poslovanje, strategijo in 
finančno načrtovanje institucije, če gre za 
bistvena tveganja;

d) opis postopkov, ki jih institucija 
uporablja za ugotavljanje in ocenjevanje z 
ESG povezanih tveganj, ter upravljanje z 
njimi;

e) parametre, ki jih je institucija 



PE616.798v01-00 96/168 AM\1144242SL.docx

SL

uporabila za oceno učinkov kratkoročnih, 
srednjeročnih in dolgoročnih z ESG 
povezanih tveganj na posojanje in posle 
finančnega posredovanja, če gre za 
bistvena tveganja.

3. EBA izda smernice za opredelitev:

a) kratkoročnega, srednjeročnega in 
dolgoročnega obdobja; 

b) posebnih problemov povezanih z 
ESG, ki bi lahko nastali kratko-, srednje-
ali dolgoročno in ki bi lahko imeli 
bistvene finančne posledice za institucijo; 

c) fizičnih in tranzicijskih tveganj;

d) procesov, ki se uporabljajo za 
določitev bistvenih finančnih posledic 
tveganj na institucijo;

e) sredstev, povezanih z ogljikom, v 
skladu z rjavo taksonomijo EU, sprejeto z 
enakim procesom kot zelena taksonomija 
EU.

EBA objavi te smernice ... [dve leti po 
začetku veljavnosti te direktive].

4. Za oceno podnebnih tveganj bank 
bi morala EBA izvesti pilotno analizo v 
prihodnost usmerjenih podnebnih 
scenarijev za svoje portfelje, pri čemer bi 
se uskladila z ustreznimi nacionalnimi 
nadzornimi organi in nacionalnimi 
regulatorji.“

Or. en

Obrazložitev

Zaradi podnebnih sprememb in zahtev v zvezi z energetskim prehodom naj institucije v 
upravljanje tveganj vključijo tudi podnebna tveganja. EBA bi morala ocenjevati širše 
elemente trajnosti, ki presegajo podnebna vprašanja.

Predlog spremembe 188
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14
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Direktiva 2013/36/EU
Člen 85 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi zagotovijo, da 
institucije izvajajo politike in procese za 
ovrednotenje in upravljanje 
izpostavljenosti operativnemu tveganju, 
vključno z modelskim tveganjem in 
tveganji, ki izhajajo iz zunanjega izvajanja, 
in za dogodke vrste „majhna pogostost –
velik vpliv“. Institucije določijo, kaj je 
operativno tveganje za namene navedenih 
politik in postopkov.

1. Pristojni organi zagotovijo, da 
institucije izvajajo politike in procese za 
ovrednotenje in upravljanje 
izpostavljenosti operativnemu tveganju, 
vključno z modelskim tveganjem, 
tveganjem, povezanim z ravnanjem, v 
skladu s členom 85A in tveganji, ki 
izhajajo iz zunanjega izvajanja, in za 
dogodke vrste „majhna pogostost – velik 
vpliv“. Institucije določijo, kaj je 
operativno tveganje za namene navedenih 
politik in postopkov.

Or. en

Predlog spremembe 189
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 85 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Doda se naslednji člen 85a:

„Člen 85a

Tveganje, povezano z ravnanjem

1. Pristojni organi zagotovijo, da 
institucije kot tveganje, povezano z 
ravnanjem, identificirajo vsa tveganja, ki 
izhajajo iz zagotavljanja storitev ali 
izvajanja dejavnosti na način, ki ni 
skladen z regulativnimi zahtevami ali 
standardi ter ki izpostavlja institucijo 
morebitnim globam, kaznim, sankcijam 
ali odškodninam („kršitve“). Tveganje, 
povezano z ravnanjem, se opredeli v 
smislu vseh kršitev, doseženih s 
pripravljalnim ali končnim dejanjem ali 
opustitvijo, namerno ali iz malomarnosti, 
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ki jih je izvedel zaposleni v instituciji ali 
tretja oseba, ki so ji bile operativne 
funkcije ali dejavnosti oddane v zunanje 
izvajanje ali ki jo je odobril upravljalni 
organ institucije.

2. Pristojni organi zagotovijo, da 
institucije izvajajo politike in postopke za 
ugotavljanje, vrednotenje in upravljanje 
izpostavljenosti tveganju, povezanim z 
ravnanjem. Institucije določijo, kaj je 
tveganje, povezano z ravnanjem, za 
namene navedenih politik in postopkov.

3. Organi, ki so v skladu z 
zakonodajo Unije, ki velja za institucije, 
imenovani za nadzorovanje regulativnih 
zahtev in standardov iz odstavka 1, brez 
nepotrebnega odlašanja obvestijo pristojni 
organ, odgovoren za bonitetni nadzor 
institucije, o kakšni koli preiskavi, ki 
zadeva morebitno kršitev s strani zadevne 
institucije. Te informacije ostanejo 
zaupne v skladu z oddelkom II 
naslova VII te Direktive.“

Or. en

Predlog spremembe 190
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 85 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Doda se naslednji člen 85a:

„Člen 85a

Zunanje izvajanje pomembnih dejavnosti

1. Institucije obvestijo pristojne 
organe vsaj tri mesece pred začetkom 
zunanjega izvajanja pomembnih 
dejavnosti. Pristojne organe obvestijo 
tudi, če se pogodbe in ureditve v zvezi z 
zunanjim izvajanjem pomembnih 
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dejavnosti znatno spremenijo, kadar se na 
primer dejavnosti oddajo v zunanje 
izvajanje podizvajalcu.

2. Institucije v primeru zunanjega 
izvajanja dejavnosti izpolnjujejo naslednje 
zahteve:

(a) dogovori o zunanjem izvajanju ne 
povzročijo prenosa odgovornosti višjega 
vodstva na zunanjega izvajalca;

(b) institucija, ki najame zunanjega 
izvajalca, sprejme politiko glede pristopa k 
zunanjemu izvajanju, vključno s kriznimi 
načrti in izhodnimi strategijami.

3. Če dogovor o zunanjem izvajanju 
ni skladen z zahtevami, določenimi v 
odstavku 2, lahko pristojni organ od 
institucije zahteva, da spremeni ali 
prekine dogovor o zunanjem izvajanju.“

Or. en

Obrazložitev

(Glej mnenje ECB (CON 2017/46)) Namen tega predloga spremembe je uskladiti postopek za 
obveščanje pristojnih organov o oddajanju pomembnih dejavnosti v zunanje izvajanje ter o 
bonitetnih zahtevah, ki se uporabijo.

Predlog spremembe 191
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 b (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 88 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(14b) V členu 88 se na koncu doda 
naslednji pododstavek:

Države članice zagotovijo vsaj, da 
upravljalni organi institucije redno 
spremljajo posojila povezanim strankam 
in o teh posojilih obveščajo pristojni 
organ. Pristojni organi imajo pooblastila, 
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da prepovedo ali omejijo ta posojila, če bi 
lahko povzročila nasprotja interesov.

“

Or. en

Obrazložitev

(Glej mnenje ECB (CON/2017/46)) Ta predlog spremembe pristojnim organom daje 
pooblastilo, da prepovedo kredite stranem, povezanim s kreditno institucijo, če bi tak kredit 
lahko povzročil nasprotje interesov.

Predlog spremembe 192
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 b (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 88 – odstavek 2 – pododstavek 5

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(14b) V členu 88 se pododstavek 5 
odstavka 2, nadomesti z naslednjim:

Ta odstavek se ne uporablja, kadar 
upravljalni organ v skladu z nacionalnim 
pravom nima nobene pristojnosti pri 
postopku izbire in imenovanja svojih 
članov.

Ta odstavek se ne uporablja za male in 
nekompleksne institucije, kot so 
opredeljene v členu 430a Uredbe (EU) 
št. 575/2013, in kadar upravljalni organ v 
skladu z nacionalnim pravom nima nobene 
pristojnosti pri postopku izbire in 
imenovanja svojih članov.

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Predlog spremembe 193
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 c (novo)
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Direktiva 2013/36/EU
Člen 89

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(14c) Člen 89 se nadomesti z 
naslednjim:

Člen 89 „Člen 89

Poročanje po državah Poročanje po državah

1. Države članice od 1. januarja 2015 
dalje od vseh institucij zahtevajo, da letno 
razkrijejo naslednje informacije za 
poslovno leto na konsolidirani podlagi, pri
čimer se informacije razvrstijo po državah 
članicah in tretjih državah, v katerih imajo
institucije ustanovljene osebe:

1. Države članice od vseh institucij 
zahtevajo, da letno razkrijejo naslednje 
informacije za vsako jurisdikcijo za 
zadevno poslovno leto na konsolidirani 
podlagi, pri čemer te informacije razvrstijo 
po državah članicah in tretjih državah, v 
katerih imajo institucije eno ali več 
ustanovljenih oseb, vključno s 
podrejenimi družbami, podružnicami in 
vsemi povezanimi podjetji, 
konsolidiranimi v računovodskem izkazu:

(a) ime(na), narava dejavnosti in 
geografska lokacija;

(a) seznam imen ustanovljenih oseb in 
kratek opis vrste dejavnosti ter državo 
davčne registracije;

(b) promet; (b) znesek čistega prihodka,
ustvarjenega v tej jurisdikciji, vključno z 
ločenim razkritjem prihodkov, ustvarjenih 
s povezanimi in nepovezanimi strankami;

(c) število zaposlenih v ekvivalentu 
polnega delovnega časa;

(c) število zaposlenih v ekvivalentu 
polnega delovnega časa;

(d) dobiček ali izguba pred
obdavčitvijo;

(d) znesek dobička ali izgube pred
davkom od dohodkov;

(e) davek na dobiček ali izgubo; (e) znesek obračunanega davka od 
dohodkov (za tekoče leto), ki je odmerjeni 
odhodek za davek, pripoznan v zvezi z 
obdavčljivim dobičkom ali izgubo
poslovnega leta podrejenih družb, 
podružnic, skupnih podjetij, podjetij in 
poslovnih enot, ki so rezidenti za davčne 
namene v zadevni davčni jurisdikciji;

(f) prejete javne subvencije. (f) znesek plačanega davka od 
dohodkov, ki je znesek davka od 
dohodkov, ki so ga v zadevnem poslovnem 
letu plačali podrejene družbe, podružnice, 
skupna podjetja, podjetja in poslovne 
enote, ki so rezidenti za davčne namene v 
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zadevni davčni jurisdikciji;

2. Države članice ne glede na 
odstavek 1 od institucij zahtevajo, da 
informacije iz točk (a), (b) in (c) odstavka 
1 prvič razkrijejo 1. julija 2014

(g) izkazani kapital

3. Do 1. julija 2014 vse globalne 
sistemsko pomembne institucije z 
dovoljenjem v Uniji, kakor so 
mednarodno določene, Komisiji zaupno 
predložijo informacije iz točk (d), (e) in (f) 
odstavka 1. Komisija po posvetovanju z 
EBA, EIOPA in ESMA, kot je ustrezno, 
splošno ovrednoti morebitne negativne 
ekonomske posledice javnega razkritja 
tovrstnih informacij, vključno z vplivom 
na konkurenčnost, naložbe, 
razpoložljivost kreditov in stabilnost 
finančnega sistema. Komisija do 31. 
decembra 2014 poročilo predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(h) znesek nerazporejenega dobička 
ob koncu obdobja;

Če poročilo Komisije navaja pomembne 
negativne učinke, Komisija preuči, ali je 
treba predložiti ustrezni zakonodajni 
predlog za spremembo obveznosti 
razkritja iz odstavka 1 in lahko v skladu s 
točko (h) člena 145 odloči o odlogu te 
obveznosti. Komisija vsako leto preveri, če 
je treba ta odlog podaljšati.

(i) prejete javne subvencije;

4. Informacije iz odstavka 1 se 
revidirajo v skladu z Direktivo 2006/43/ES 
ter objavijo – če je to mogoče – kot priloga 
k letnim in konsolidiranim računovodskim 
izkazom zadevnih institucij, če je ustrezno.

(j) fiksne naložbe v opredmetena 
osnovna sredstva, inventar in zaloge ter 
letne stroške vzdrževanja teh 
opredmetenih osnovnih sredstev;

5. V kolikor bodo obveznosti razkritja 
v prihodnjih zakonodajnih aktih Unije 
določene širše kot v tem členu, se bo ta 
člen prenehal uporabljati in se bo skladno s 
tem črtal.

(k) ali so imele podrejene družbe, 
podružnice, skupna podjetja, podjetja in 
poslovne enote koristi od preferencialne 
davčne obravnave v okviru obdobja, ko bi 
lahko bilo ali je dovoljeno plačilo davka 
po nižji stopnji, kot se splošno uporablja 
za dobičke v tej jurisdikciji, pri čemer 
mora biti zadevna ureditev opisana.

2. Za namene točke (e) prvega 
odstavka se odmerjeni odhodek za davek 
nanaša le na dejavnosti podjetja v 
tekočem poslovnem letu ter vključuje 
samo zneske, ki bodo verjetno zapadli v 



AM\1144242SL.docx 103/168 PE616.798v01-00

SL

plačilo v dvanajstih mesecih po koncu 
obdobja, in ne vključuje nobenih 
odloženih davkov.

3. Informacije iz odstavka 1 se 
revidirajo v skladu z Direktivo 2006/43/ES 
ter objavijo – če je to mogoče – kot priloga 
k letnim in konsolidiranim računovodskim 
izkazom zadevnih institucij, če je ustrezno.

4. V kolikor bodo obveznosti razkritja 
v prihodnjih zakonodajnih aktih Unije 
določene širše kot v tem členu, se bo ta 
člen prenehal uporabljati in se bo skladno s 
tem črtal.

“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Sl:PDF)

Predlog spremembe 194
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 c (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 91 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(14c) člen 91(1) se spremeni:

Člen 91 „Člen 91

Upravljalni organ Upravljalni organ

1. Člani upravljalnega organa imajo
vedno zadosten ugled ter ustrezno znanje, 
veščine in izkušnje za opravljanje svojih 
nalog. Upravljalni organ je v splošnem 
sestavljen tako, da ima ustrezno širok 
nabor izkušenj. Člani upravljalnega organa 
izpolnjujejo zlasti zahteve iz odstavkov 2 
do 8.

1. Institucije, vključno s finančnimi 
holdingi in mešanimi finančnimi 
holdingi, so v prvi vrsti odgovorne za 
zagotavljanje, da imajo člani upravljalnega 
organa vedno zadosten ugled ter ustrezno 
znanje, veščine in izkušnje za opravljanje 
svojih nalog. Člani upravljalnega organa 
izpolnjujejo zlasti zahteve iz odstavkov 2 
do 8.

“
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Sl:PDF)

Obrazložitev

(Glej mnenje ECB (CON/2017/46)) Pojasniti je treba, da so v prvi vrsti institucije odgovorne 
za primernost članov upravljalnega organa. Ta zahteva bi morala veljati tudi za (mešane) 
finančne holdinge.

Predlog spremembe 195
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 d (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 91 – odstavek 1

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(14d) v členu 91 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:

Člen 91 „Člen 91

Upravljalni organ Upravljalni organ

1. Člani upravljalnega organa imajo 
vedno zadosten ugled ter ustrezno znanje, 
veščine in izkušnje za opravljanje svojih 
nalog. Upravljalni organ je v splošnem 
sestavljen tako, da ima ustrezno širok 
nabor izkušenj. Člani upravljalnega organa 
izpolnjujejo zlasti zahteve iz odstavkov 2 
do 8.

1. Člani upravljalnega organa imajo 
vedno zadosten ugled ter ustrezno znanje, 
veščine in izkušnje za opravljanje svojih 
nalog. Upravljalni organ je v splošnem 
sestavljen tako, da ima ustrezno širok 
nabor izkušenj. Člani upravljalnega organa 
izpolnjujejo zlasti zahteve iz odstavkov 2 
do 8. Pristojni organi lahko male in 
nekompleksne institucije, kot so 
opredeljene v členu 430a Uredbe (EU) 
št. 575/2013, izvzamejo iz zahtev iz 
odstavkov 3 do 5.

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)
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Predlog spremembe 196
Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 d (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 91 – odstavek 7

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(14d) v členu 91 se odstavek 7 spremeni:

7. Upravljalni organ ima ustrezno 
kolektivno znanje, veščine in izkušnje, da 
lahko razume dejavnosti institucije, 
vključno z glavnimi tveganji;

„7. Upravljalni organ ima ustrezno 
kolektivno znanje, veščine in izkušnje, da 
lahko razume dejavnosti institucije, 
vključno z glavnimi tveganji; Upravljalni 
organ je v splošnem sestavljen tako, da 
ima ustrezno širok nabor izkušenj.

“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Sl:PDF)

Obrazložitev

(Glej mnenje ECB (CON/2017/46)) V skladu s predlagano spremembo člena 91(1) CRD bi se 
moral ta stavek premakniti v odstavek 7, saj se nanaša na kolektivno primernost, ki velja 
samo za člane upravljalnega organa.

Predlog spremembe 197
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 e (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 91 – odstavek 8

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(14e) v členu 91 se odstavek 8 nadomesti 
z naslednjim:

8. Vsak član upravljalnega organa 
ravna odkrito, pošteno in neodvisno, da 
lahko kjer je potrebno učinkovito oceni in 

„8. Vsak član upravljalnega organa 
ravna odkrito, pošteno in neodvisno, da 
lahko kjer je potrebno učinkovito oceni in 
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presoja odločitve višjega vodstva ter 
učinkovito nadzoruje in spremlja 
sprejemanje odločitev v zvezi z 
upravljanjem.

presoja odločitve višjega vodstva ter 
učinkovito nadzoruje in spremlja 
sprejemanje odločitev v zvezi z 
upravljanjem. Ta zahteva ne bo vodila v 
izključitev članov iz povezanih družb iz 
nadzornega sveta.

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Predlog spremembe 198
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 f (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 91 – odstavek 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14f) V členu 91 se doda naslednji 
odstavek 13a:

„13a. Ne glede na člen 13 (1) te 
Direktive lahko pristojni organi po lastni 
presoji ocenijo skladnost institucij z 
zahtevami iz člena 91 (1) do (8) te 
direktive v zvezi z upravljalnim organom v 
nadzorni funkciji pred ali po imenovanju 
enega od njegovih članov.“

Or. en

Predlog spremembe 199
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 g (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 91 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14g) vstavi se naslednji člen 91a:

Člen 91a 

Nosilci ključnih funkcij

1. Institucije so v prvi vrsti odgovorne 
za zagotavljanje, da imajo nosilci ključnih 
funkcij vedno zadosten ugled ter ustrezno 
znanje, veščine in izkušnje za opravljanje 
svojih nalog po najvišjih etičnih 
standardih z upoštevanjem upravičenih 
pričakovanj vseh zainteresiranih strani v 
instituciji.

Nosilci ključnih funkcij zlasti redno 
izpolnjujejo zahteve, določene v 
členih 91(2) in (8). Institucije vzpostavijo 
notranje politike in postopke za ustrezno 
izvajanje in sporočanje teh ocen.

2. Institucije pristojnim organom 
zagotovijo vso ustrezno dokumentacijo o 
ustreznih notranjih politikah ter javno
objavijo ocene nosilcev ključnih funkcij v 
zvezi z zadevami, omenjenimi v 
odstavku 1. 

3. Države članice zagotovijo, da 
imajo pristojni organi za institucije, ki so 
pomembne v smislu 
Direktive 2013/36/EU, pooblastilo za 
ocenjevanje in sprejemanje nadzorniških 
ukrepov, vključno s pooblastilom za 
umaknitev nosilca ključnih funkcij, kadar 
ta ne izpolnjuje več zahtev iz odstavka 1. 

Or. en

Predlog spremembe 200
Neena Gill

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka a
Direktiva 2013/36/EU
Člen 92 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) odstavek 1 se črta. črtano

Or. en

Predlog spremembe 201
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka a
Direktiva 2013/36/EU
Člen 92 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) odstavek 1 se črta. črtano

Or. en

Obrazložitev

Podpiramo predlog spremembe ECB, ki meni, da bi črtanje člena 92(1) lahko povzročilo 
zmedo in pomanjkanje jasnosti glede splošnega področja uporabe CRD.

Predlog spremembe 202
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 92 – odstavek 2 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi zagotovijo, da pri pripravi 
in uporabi politik celotnih prejemkov, 
vključno s plačami in diskrecijskimi 
pokojninskimi ugodnostmi, za kategorije 
zaposlenih, vključno z višjim vodstvom, 
prevzemniki tveganja, zaposlenimi, ki 
opravljajo kontrolne funkcije, ter vsemi 
zaposlenimi, ki jih celotni prejeti prejemki 
uvrščajo v isti plačilni razred kot višje 

Države članice zagotovijo, da pri pripravi 
in uporabi politik celotnih prejemkov, 
vključno s plačami in diskrecijskimi 
pokojninskimi ugodnostmi, za kategorije 
zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti 
pomembno vplivajo na njihov profil 
tveganja, institucije izpolnjujejo naslednja 
načela na način, ki je primeren glede na 
njihovo velikost, notranjo organiziranost in 
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vodstvo, in prevzemnike tveganj, katerih 
poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na 
njihov profil tveganja, institucije 
izpolnjujejo naslednja načela na način, ki je 
primeren glede na njihovo velikost, 
notranjo organiziranost in naravo, obseg in 
zapletenost njihovih dejavnosti:

naravo, obseg in zapletenost njihovih 
dejavnosti. Države članice pri tem poseben 
pomen pripišejo načelu sorazmernosti v 
primeru majhnih in nekompleksnih 
institucij v smislu uredbe CRR.

Or. de

Predlog spremembe 203
Thomas Mann

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 92 – odstavek 2 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi zagotovijo, da pri pripravi 
in uporabi politik celotnih prejemkov, 
vključno s plačami in diskrecijskimi 
pokojninskimi ugodnostmi, za kategorije 
zaposlenih, vključno z višjim vodstvom, 
prevzemniki tveganja, zaposlenimi, ki 
opravljajo kontrolne funkcije, ter vsemi 
zaposlenimi, ki jih celotni prejeti prejemki 
uvrščajo v isti plačilni razred kot višje 
vodstvo, in prevzemnike tveganj, katerih 
poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na 
njihov profil tveganja, institucije 
izpolnjujejo naslednja načela na način, ki je 
primeren glede na njihovo velikost, 
notranjo organiziranost in naravo, obseg in 
zapletenost njihovih dejavnosti:

Pristojni organi zagotovijo, da pri pripravi 
in uporabi politik celotnih prejemkov, 
vključno s plačami in diskrecijskimi 
pokojninskimi ugodnostmi, za kategorije 
zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti 
pomembno vplivajo na profil tveganja 
institucije, vključno z višjim vodstvom, 
prevzemniki tveganja, zaposlenimi, ki 
opravljajo kontrolne funkcije, ter vsemi 
zaposlenimi, ki jih celotni prejeti prejemki 
uvrščajo v isti plačilni razred kot višje 
vodstvo, in prevzemnike tveganj, katerih 
poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na 
njihov profil tveganja, institucije 
izpolnjujejo naslednja načela na način, ki je 
primeren glede na njihovo velikost, 
notranjo organiziranost in naravo, obseg in 
zapletenost njihovih dejavnosti:

Or. de

Predlog spremembe 204
Peter Simon
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 92 – odstavek 2 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi zagotovijo, da pri pripravi 
in uporabi politik celotnih prejemkov, 
vključno s plačami in diskrecijskimi 
pokojninskimi ugodnostmi, za kategorije 
zaposlenih, vključno z višjim vodstvom, 
prevzemniki tveganja, zaposlenimi, ki 
opravljajo kontrolne funkcije, ter vsemi 
zaposlenimi, ki jih celotni prejeti prejemki 
uvrščajo v isti plačilni razred kot višje 
vodstvo in prevzemnike tveganj, katerih 
poklicne dejavnosti pomembno vplivajo 
na njihov profil tveganja, institucije
izpolnjujejo naslednja načela na način, ki je 
primeren glede na njihovo velikost, 
notranjo organiziranost in naravo, obseg in 
zapletenost njihovih dejavnosti.

Pristojni organi zagotovijo, da pri pripravi 
in uporabi politik celotnih prejemkov, 
vključno s plačami in diskrecijskimi 
pokojninskimi ugodnostmi, za kategorije 
zaposlenih, katerih poklicna dejavnost 
bistveno vpliva na profil tveganja 
institucije, vključno z višjim vodstvom, 
prevzemniki tveganja, zaposlenimi, ki 
opravljajo kontrolne funkcije, ter vsemi 
zaposlenimi, ki jih celotni prejeti prejemki 
uvrščajo v isti plačilni razred kot višje 
vodstvo in prevzemnike tveganja, 
izpolnjujejo naslednja načela na način, ki je 
primeren glede na njihovo velikost, 
notranjo organiziranost in naravo, obseg in 
zapletenost njihovih dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Po predlogu Komisije bi identifikacija oseb, katerih poklicna dejavnost bistveno vpliva na 
profil tveganja institucije, povzročila dodatne upravne stroške, čeprav namen praviloma ne 
bo dosežen. S tem predlogom spremembe naj bi zagotovili, da ne bo dodatnih stroškov.

Predlog spremembe 205
Gabriel Mato

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 92 – odstavek 2 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi zagotovijo, da pri pripravi 
in uporabi politik celotnih prejemkov, 
vključno s plačami in diskrecijskimi 
pokojninskimi ugodnostmi, za kategorije 

Pristojni organi zagotovijo, da pri pripravi 
in uporabi politik celotnih prejemkov, 
vključno s plačami in diskrecijskimi 
pokojninskimi ugodnostmi, za kategorije 
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zaposlenih, vključno z višjim vodstvom, 
prevzemniki tveganja, zaposlenimi, ki 
opravljajo kontrolne funkcije, ter vsemi 
zaposlenimi, ki jih celotni prejeti prejemki 
uvrščajo v isti plačilni razred kot višje 
vodstvo in prevzemnike tveganj, katerih 
poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na 
njihov profil tveganja, institucije 
izpolnjujejo naslednja načela na način, ki je 
primeren glede na njihovo velikost, 
notranjo organiziranost in naravo, obseg in 
zapletenost njihovih dejavnosti.

zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti 
pomembno vplivajo na njihov profil 
tveganja, institucije izpolnjujejo naslednja 
načela na način, ki je primeren glede na 
njihovo velikost, notranjo organiziranost in 
naravo, obseg in zapletenost njihovih 
dejavnosti. V primeru ocene 
nepomembnih podrejenih družb se 
pričakuje, da se ta opravi kot za 
samostojne družbe.

Or. en

Predlog spremembe 206
Marco Valli

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 92 – odstavek 2 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi zagotovijo, da pri pripravi 
in uporabi politik celotnih prejemkov, 
vključno s plačami in diskrecijskimi
pokojninskimi ugodnostmi, za kategorije 
zaposlenih, vključno z višjim vodstvom, 
prevzemniki tveganja, zaposlenimi, ki 
opravljajo kontrolne funkcije, ter vsemi 
zaposlenimi, ki jih celotni prejeti prejemki 
uvrščajo v isti plačilni razred kot višje 
vodstvo in prevzemnike tveganj, katerih 
poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na 
njihov profil tveganja, institucije 
izpolnjujejo naslednja načela na način, ki je 
primeren glede na njihovo velikost, 
notranjo organiziranost in naravo, obseg in 
zapletenost njihovih dejavnosti.

Pristojni organi zagotovijo, da pri pripravi 
in uporabi politik celotnih prejemkov, 
vključno s plačami in diskrecijskimi 
pokojninskimi ugodnostmi, za kategorije 
zaposlenih, vključno z višjim vodstvom, 
prevzemniki tveganja, zaposlenimi, ki 
opravljajo kontrolne funkcije, ter vsemi 
zaposlenimi, ki jih celotni prejeti prejemki 
uvrščajo v isti plačilni razred kot višje 
vodstvo in prevzemnike tveganj, katerih 
poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na 
njihov profil tveganja, institucije 
izpolnjujejo naslednja načela na način, ki je 
primeren glede na njihovo velikost, 
notranjo organiziranost in naravo, obseg in 
zapletenost njihovih dejavnosti, iz 
člena 94(3).

Or. en
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Predlog spremembe 207
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 92 – odstavek 2 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi zagotovijo, da pri pripravi 
in uporabi politik celotnih prejemkov, 
vključno s plačami in diskrecijskimi 
pokojninskimi ugodnostmi, za kategorije 
zaposlenih, vključno z višjim vodstvom, 
prevzemniki tveganja, zaposlenimi, ki 
opravljajo kontrolne funkcije, ter vsemi 
zaposlenimi, ki jih celotni prejeti prejemki 
uvrščajo v isti plačilni razred kot višje 
vodstvo in prevzemnike tveganj, katerih 
poklicne dejavnosti pomembno vplivajo 
na njihov profil tveganja, institucije
izpolnjujejo naslednja načela na način, ki je 
primeren glede na njihovo velikost, 
notranjo organiziranost in naravo, obseg in 
zapletenost njihovih dejavnosti.

Pristojni organi zagotovijo, da pri pripravi 
in uporabi politik celotnih prejemkov, 
vključno s plačami in diskrecijskimi 
pokojninskimi ugodnostmi, za kategorije 
zaposlenih, katerih poklicna dejavnost 
bistveno vpliva na profil tveganja 
institucije, vključno z višjim vodstvom, 
prevzemniki tveganja, zaposlenimi, ki 
opravljajo kontrolne funkcije, ter vsemi 
zaposlenimi, ki jih celotni prejeti prejemki 
uvrščajo v isti plačilni razred kot višje 
vodstvo, izpolnjujejo naslednja načela na 
način, ki je primeren glede na njihovo 
velikost, notranjo organiziranost in naravo, 
obseg in zapletenost njihovih dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Zahteva predloga Komisije po identifikaciji oseb, katerih poklicna dejavnost bistveno vpliva 
na profil tveganja institucije, bo povzročila dodatne upravne stroške, praviloma brez 
doseganja predvidenega namena. Ta predlog spremembe bi moral zagotoviti, da ne bodo 
nastajali dodatni upravni stroški. Hkrati se je treba izogibati formulaciji tega odstavka, ki bi 
lahko vodila v pretirano razdrobitev pravil o prejemkih po vsej EU.

Predlog spremembe 208
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Kostas Mavridis 
(Costas Mavrides), Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka b a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 92 – odstavek 2 – točka a a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v odstavek 2 se vstavi naslednja 
točka (aa):

(aa) politika prejemkov je nevtralna 
glede na spol: moški in ženske prejmejo 
enako plačilo za enako delo ali delo enake 
vrednosti.

Or. en

Predlog spremembe 209
Fulvio Martusciello

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 a – točka b a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 92 – odstavek 2 – točka c

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(ba) v odstavku 2 se točka c spremeni:

(c) upravljalni organ institucije v 
nadzorni funkciji sprejme in redno 
pregleduje splošna načela politike 
prejemkov in je odgovoren za nadzor 
izvajanja te politike;

(c) upravljalni organ institucije v 
nadzorni funkciji svobodno oblikuje,
sprejme in redno pregleduje splošna načela 
politike prejemkov za zaposlene in za 
člane odbora in je odgovoren za nadzor 
izvajanja te politike;

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Predlog spremembe 210
Marco Valli

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka b a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 92 – odstavek 2 – točka c a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v odstavek 2 se vstavi naslednja 
točka ca:

(ca) Pristojni organi zagotovijo, da 
največje plačno razmerje med najvišjim 
skupnim prejemkom v instituciji in 
povprečnim letnim prejemkom vseh 
zaposlenih z izjemo odbora ne presega 20-
kratnika.

Or. en

Predlog spremembe 211
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka b a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 92 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v odstavek 2 se vstavi naslednja 
točka ca:

(ca) najvišji prejemek institucije ne 
presega 30-kratnika povprečnega 
prejemka najslabše plačanih 5 odstotkov 
zaposlenih

Or. en

Predlog spremembe 212
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka b b (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 92 – odstavek 2 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) v odstavek 2 se vstavi naslednja 
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točka cb:

(cb) upošteva se plačno razmerje 1 
proti 20 med povprečnim skupnim 
prejemkom in najvišjim skupnim 
prejemkom v isti instituciji.

Or. en

Predlog spremembe 213
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – uvodni del
Člen 94

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) člen 94 se spremeni: (16) člen 94 se črta.

Or. en

Predlog spremembe 214
Gabriel Mato

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka -a (novo) 
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 1 – točka g – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v členu 94, točka g, se doda 
naslednja točka iiia:

(iiia) Ustrezno razmerje iz točk (g)(i) 
in (g)(ii) odstavka 1 se ne uporablja za 
zaposlene, ki izpolnjujejo katerega koli od 
naslednjih pogojev:

- izvajajo poklicne dejavnosti, ki 
niso v izključni domeni družb iz 
subjektivnega področja uporabe te 
direktive in Uredbe (EU) št. 575/2013 v 
funkciji ali enoti v zvezi z digitalno 
preobrazbo institucije ali razvojem 
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digitalnih podjetij; ali

- so bili predhodno zaposleni v 
digitalnem podjetju, ki ga je prevzela 
institucija, ter je bila zanje shema 
prejemkov določena pred ali v času 
prevzema in je pogojena z nadaljevanjem 
delovnega razmerja v družbi.

Institucija, ki uporablja prejšnji odstavek,
hrani evidenco o poklicnih dejavnostih, ki 
jih izvajajo ti zaposleni, in utemeljeno 
obrazložitev, kako je izpolnjen eden od 
zgoraj opredeljenih pogojev. Ta evidenca 
bi morala biti takoj na voljo na zahtevo 
pristojnega organa, odgovornega za njen 
bonitetni nadzor.

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Predlog spremembe 215
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka a a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 1 – točka m

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(aa) v odstavku 1 se točka m spremeni:

(m) znaten delež, in v vsakem primeru 
vsaj 40 % variabilne sestavine prejemka, se 
odloži za obdobje, ki ni krajše od treh do 
petih let, in se ustrezno uskladi z naravo 
poslovanja, njegovimi tveganji in 
dejavnostmi zadevnega zaposlenega.

„(m) znaten delež, in v vsakem primeru 
vsaj 40 % variabilne sestavine prejemka, se 
odloži za obdobje, ki ni krajše od petih do 
desetih let, in se ustrezno uskladi z naravo 
poslovanja, njegovimi tveganji in 
dejavnostmi zadevnega zaposlenega.

Prejemki, za katere velja odlog, dospejo v 
izplačilo po načelu sorazmernosti. Če je 
znesek variabilne sestavine prejemka 
izrazito visok, se odloži vsaj 60 % zneska. 
Trajanje obdobja odložitve se določi v 
skladu s poslovnim ciklom, naravo 
poslovanja, njegovimi tveganji in 

Prejemki, za katere velja odlog, dospejo v 
izplačilo po načelu sorazmernosti. Če je 
znesek variabilne sestavine prejemka 
izrazito visok, se odloži vsaj 60 % zneska. 
Trajanje obdobja odložitve se določi v 
skladu s poslovnim ciklom, naravo 
poslovanja, njegovimi tveganji in 
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dejavnostmi zadevnega zaposlenega; dejavnostmi zadevnega zaposlenega;

“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Sl:PDF)

Predlog spremembe 216
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od odstavka 1 se načela iz 
točk (l), (m) drugega pododstavka točke (o) 
ne uporabljajo za:

Z odstopanjem od odstavka 1 se načela iz 
točk (l), (m) drugega pododstavka točke (o) 
ne uporabljajo za majhne in nekompleksne 
institucije v smislu uredbe CRR.

Or. de

Predlog spremembe 217
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od odstavka 1 se načela iz 
točk (l), (m) in drugega pododstavka točke 
(o) ne uporabljajo za:

Z odstopanjem od odstavka 1 se ta načela 
ne uporabljajo za:

Or. en

Predlog spremembe 218
Gabriel Mato
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od odstavka 1 se načela iz 
točk (l), (m) in drugega pododstavka točke
(o) ne uporabljajo za:

Z odstopanjem od odstavka 1 se načela iz 
točk (g), (l), (m) in drugega pododstavka 
točke (o) ne uporabljajo vsaj za:

Or. en

Predlog spremembe 219
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) institucijo, katere sredstva so v 
štiriletnem obdobju neposredno pred 
tekočim poslovnim letom v povprečju 
vredna 5 milijard EUR ali manj;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 220
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) institucijo, katere sredstva so v 
štiriletnem obdobju neposredno pred 
tekočim poslovnim letom v povprečju 
vredna 5 milijard EUR ali manj;

(a) institucijo na posamični podlagi, ki 
je prav tako lahko predmet bonitetne 
konsolidacije ali del bančne skupine in
katere sredstva so v štiriletnem obdobju 
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neposredno pred tekočim poslovnim letom 
v povprečju vredna 8 milijard EUR ali 
manj;

Or. en

Obrazložitev

V skladu z uvodno izjavo 66 te direktive bi morale določbe o prejemkih sorazmerno odražati 
razlike med različnimi vrstami institucij ob upoštevanju njihove velikosti, notranje 
organiziranosti ter narave, obsega in zapletenosti njihovih dejavnosti. Predlagani prag je 
relativno nizek v primerjavi z obstoječimi pragi v državah članicah EU, torej ta predlog 
spremembe prag povečuje. Prav tako je pojasnjeno, da se izvzetje uporablja na posamični 
podlagi.

Predlog spremembe 221
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) institucijo, katere sredstva so v 
štiriletnem obdobju neposredno pred 
tekočim poslovnim letom v povprečju 
vredna 5 milijard EUR ali manj;

(a) institucijo, katere sredstva pristojni 
organ določi za primerna in sorazmerna 
za izvzetje na podlagi njene velikosti, 
notranje organiziranosti ter narave, 
obsega in zapletenosti njenih dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 222
Burkhard Balz

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) institucijo, katere sredstva so v (a) institucijo, katere sredstva so v 
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štiriletnem obdobju neposredno pred 
tekočim poslovnim letom v povprečju 
vredna 5 milijard EUR ali manj;

štiriletnem obdobju neposredno pred 
tekočim poslovnim letom v povprečju 
vredna 15 milijard EUR ali manj;

Or. en

Predlog spremembe 223
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) institucijo, katere sredstva so v 
štiriletnem obdobju neposredno pred 
tekočim poslovnim letom v povprečju 
vredna 5 milijard EUR ali manj;

(a) institucijo ali podrejeno družbo, ki 
ni velika, ko je opredeljeno v členu 430a 
(1) in (2) Uredbe (EU) št. 575/2013, razen 
če pristojni organ nasprotuje izvzetju;

Or. en

Predlog spremembe 224
Thomas Mann

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) institucijo, katere sredstva so v 
štiriletnem obdobju neposredno pred 
tekočim poslovnim letom v povprečju 
vredna 5 milijard EUR ali manj;

(a) institucijo, katere sredstva so v 
štiriletnem obdobju neposredno pred 
tekočim poslovnim letom v povprečju 
vredna 15 milijard EUR ali manj;

Or. de

Predlog spremembe 225
Burkhard Balz
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) institucijo, ki je del bančne 
skupine in katere sredstva so v štiriletnem 
obdobju neposredno pred tekočim 
poslovnim letom v povprečju vredna 15 
milijard EUR ali manj;

Or. en

Predlog spremembe 226
Markus Ferber

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zaposlene, katerih letni variabilni 
prejemki ne presegajo 50 000 EUR in ne 
predstavljajo več kot četrtine celotnih 
letnih prejemkov zaposlenega.

črtano

Or. de

Predlog spremembe 227
Thomas Mann

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zaposlene, katerih letni variabilni 
prejemki ne presegajo 50 000 EUR in ne 
predstavljajo več kot četrtine celotnih 

(b) zaposlene, katerih letni variabilni 
prejemki ne presegajo 50 000 EUR in ne 
predstavljajo več kot četrtine celotnih 
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letnih prejemkov zaposlenega. letnih prejemkov zaposlenega.

Nobena določba člena 94 ne sme veljati za 
institucijo, ki je hčerinsko podjetje velike 
bančne skupine in vse določbe člena 94 
uporablja na konsolidirani podlagi ter 
katere vrednost sredstev v četrtletnem 
obdobju v tekočem poslovnem letu
povprečno znaša 15 milijard EUR ali 
manj.

Or. de

Predlog spremembe 228
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zaposlene, katerih letni variabilni
prejemki ne presegajo 50 000 EUR in ne 
predstavljajo več kot četrtine celotnih 
letnih prejemkov zaposlenega.

(b) zaposlene, katerih letne variabilne
prejemke pristojni organ določi za 
primerne in sorazmerne za izvzetje na 
podlagi velikosti, notranje organiziranosti 
ter narave, obsega in zapletenosti 
dejavnosti institucije.

Or. en

Predlog spremembe 229
Gabriel Mato

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zaposlene, katerih letni variabilni 
prejemki ne presegajo 50 000 EUR in ne 
predstavljajo več kot četrtine celotnih 
letnih prejemkov zaposlenega.

(b) zaposlene, katerih letni variabilni 
prejemki ne presegajo 100 000 EUR.
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Or. en

Predlog spremembe 230
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od točke (a) lahko pristojni 
organ odloči, da se za institucije, katerih 
bilančna vsota ne dosega praga iz točke 
(a), odstopanje ne uporablja zaradi
narave in obsega njihovih dejavnosti, 
njihove notranje organizacije ali, kadar je 
primerno, značilnosti skupine, ki ji 
pripadajo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 231
Gabriel Mato

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od točke (a) lahko pristojni 
organ odloči, da se za institucije, katerih 
bilančna vsota ne dosega praga iz točke 
(a), odstopanje ne uporablja zaradi 
narave in obsega njihovih dejavnosti, 
njihove notranje organizacije ali, kadar je 
primerno, značilnosti skupine, ki ji 
pripadajo.

Z odstopanjem od točke (a) lahko država 
članica:

(a) zniža prag iz odstavka 3(a) z 
upoštevanjem narave in obsega dejavnosti
institucij, njihove notranje organizacije 
ali, kadar je primerno, značilnosti 
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skupine, ki ji pripadajo;

(b) zviša prag iz odstavka 3(a) do 
največ 15 milijard EUR z upoštevanjem 
narave in obsega njihovih dejavnosti, 
njihove notranje organizacije ali, kadar je 
primerno, značilnosti skupine, ki ji 
pripadajo.

Or. en

Predlog spremembe 232
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od točke (a) lahko pristojni 
organ odloči, da se za institucije, katerih 
bilančna vsota ne dosega praga iz točke (a), 
odstopanje ne uporablja zaradi narave in
obsega njihovih dejavnosti, njihove 
notranje organizacije ali, kadar je 
primerno, značilnosti skupine, ki ji 
pripadajo.

Z odstopanjem od točke (a) lahko pristojni 
organ odloči, da se na posamični podlagi, 
ki je prav tako lahko predmet bonitetne 
konsolidacije ali del bančne skupine, za 
institucije, katerih bilančna vsota ne dosega 
praga iz točke (a), odstopanje ne uporablja 
zaradi narave in obsega njihovih 
dejavnosti, njihove notranje organizacije 
ali, kadar je primerno, značilnosti skupine, 
ki ji pripadajo.

Or. en

Obrazložitev

Tehnična uskladitev s predlogom spremembe člena 94 – odstavka 3 – točke a, skladno s 
katerim bi se izvzetje v tem členu moralo uporabljati za institucijo na posamični podlagi, ki je 
lahko predmet bonitetne konsolidacije ali del bančne skupine.

Predlog spremembe 233
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
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Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od točke (b) lahko pristojni 
organ odloči, da se za zaposlene, katerih 
letni variabilni prejemki so nižji od praga 
in deleža iz točke (b), izvzetje ne uporablja 
zaradi posebnosti nacionalnih trgov v 
smislu praks pri prejemkih ali zaradi 
narave odgovornosti in profila delovnih 
mest teh zaposlenih.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 234
Gabriel Mato

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od točke (b) lahko pristojni 
organ odloči, da se za zaposlene, katerih 
letni variabilni prejemki so nižji od praga 
in deleža iz točke (b), izvzetje ne uporablja 
zaradi posebnosti nacionalnih trgov v 
smislu praks pri prejemkih ali zaradi 
narave odgovornosti in profila delovnih 
mest teh zaposlenih.

Z odstopanjem od točke (b) lahko država 
članica spremeni prag iz odstavka 3(b) z 
upoštevanjem posebnosti praks pri 
prejemkih na zadevnem nacionalnem trgu 
ter odgovornosti in profila delovnih mest 
teh zaposlenih.

Or. en

Obrazložitev

V načelih, kjer se odstopanje lahko uporablja, bi bilo treba vključiti največje dovoljeno 
razmerje med fiksnim in variabilnim delom celotnega prejemka (člen 94(1)(g)). Ključno je, da 
se na področje uporabe odstopanj vključi zgornja meja bonusov, ko velikost institucije/znesek 
variabilnega prejemka prevzemnika tveganja dokazuje, da ne bo vmešavanj s (pretiranim) 
prevzemanjem tveganja, saj je to zelo pomemben korak pri blažitvi škode in konkurenčno 
slabših položajev, ki jih bančni industriji povzroča trenutno stanje zakonodaje.
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Predlog spremembe 235
Esther de Lange

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 94 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice lahko znižajo 
prage, določene v odstavku tri.

Or. en

Predlog spremembe 236
Wolf Klinz

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 95

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(16a) člen 95 se črta.

„Člen 95

Komisija za prejemke

1. Pristojni organi zagotovijo, da 
institucije, ki so pomembne zaradi svoje 
velikosti, notranje organiziranosti ter 
narave, obsega in zapletenosti svojih 
dejavnosti, ustanovijo komisijo za 
prejemke. Komisija za prejemke se 
ustanovi na način, ki ji omogoča izvajanje 
kompetentnega in neodvisnega presojanja 
politik in praks prejemkov ter spodbud, 
oblikovanih za upravljanje tveganj, 
kapitala in likvidnosti.

2. Pristojni organi zagotovijo, da je 
komisija za prejemke odgovorna za 
pripravo odločitev v zvezi s prejemki, 
vključno s tistimi, ki vplivajo na tveganje 
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in upravljanje tveganj zadevne institucije 
in jih sprejme upravljalni organ. 
Predsednik in člani komisije za prejemke 
so člani upravljalnega organa, ki v 
zadevni instituciji ne opravljajo nobene 
izvršilne funkcije. Če nacionalno pravo 
predvideva zastopanost zaposlenih v 
upravljalnem organu, je član komisije za 
prejemke tudi najmanj en predstavnik 
zaposlenih. Pri pripravi takih odločitev 
komisija za prejemke upošteva dolgoročne 
interese delničarjev, investitorjev in 
drugih zainteresiranih strani v instituciji 
ter javni interes.“

Or. en

Predlog spremembe 237
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17
Direktiva 2013/36/EU
Člen 97 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) v členu 97(1) se črta točka (b); črtano

Or. en

Predlog spremembe 238
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17
Direktiva 2013/36/EU
Člen 97 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) v členu 97(1) se črta točka (b); (17) člen 97(1) se spremeni:

(a) točka (b) se črta.

(b) nov odstavek se vstavi za 
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odstavkom 4:

„4a. Pristojni organi lahko prilagodijo 
metodologije za uporabo procesa 
pregledovanja in ovrednotenja iz 
odstavka 1, da upoštevajo institucije s 
podobnim profilom tveganja, kot so 
podobni poslovni modeli ali geografska 
lokacija izpostavljenosti. Takšne 
prilagojene metodologije lahko 
vključujejo merila, usmerjena k tveganju, 
in kvantitativne kazalnike ter omogočajo 
upoštevanje posebnih tveganj, ki jim je 
lahko vsaka institucija izpostavljena na 
posamični ravni.

V primeru, da pristojni organi uporabljajo 
prilagojene metodologije skladno s tem 
odstavkom, o tem obvestijo EBA. EBA 
spremlja nadzorne prakse in izda 
smernice, da določi, kako se podobni 
profili tveganj ocenjujejo za namene tega 
odstavka, ter zagotovi dosledno in 
sorazmerno uporabo prilagojenih 
metodologij podobnih institucij po vsej 
Uniji. Smernice se sprejmejo v skladu s 
členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010.“

Or. en

Obrazložitev

Pojasnila v predlogu Komisije, ki predvidevajo, da se zahteve SREP in stebra 2 omejijo na 
mikrobonitetne namene, so dobrodošla. Hkrati je omogočanje, da pristojni organi prilagodijo 
metodologije za uporabo procesa pregledovanja in ovrednotenja, da upoštevajo institucije s 
podobnim profilom tveganja, kot so podobni poslovni modeli ali geografska lokacija 
izpostavljenosti, upravičeno glede na črtanje člena 103.

Predlog spremembe 239
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 97 – odstavek 2
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Veljavno besedilo Predlog spremembe

(17a) v členu 97 se odstavek 2 nadomesti 
z naslednjim:

2. Področje uporabe pregledovanja in 
ovrednotenja iz odstavka 1 zajema vse 
zahteve te direktive in Uredbe (EU) 
št. 575/2013.

„2. Področje uporabe pregledovanja in 
ovrednotenja iz odstavka 1 zajema vse 
zahteve te direktive, vključno s 
členom 104b, in Uredbe (EU) št. 575/2013.

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Predlog spremembe 240
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 b (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 97 – odstavek 4

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(17b) v členu 97 se odstavek 4 nadomesti 
z naslednjim:

4. Pristojni organi določijo pogostost 
in intenzivnost pregledovanja in 
ovrednotenja iz odstavka 1 glede na 
velikost, sistemski pomen, vrsto, obseg in 
zapletenost dejavnosti zadevne institucije 
ter pri tem upoštevajo načelo 
sorazmernosti. Pregledovanja in 
ovrednotenje se posodabljata vsaj vsako 
leto za institucije, zajete v programu 
nadzorniških pregledov iz člena 99(2).

„4. Pristojni organi določijo pogostost 
in intenzivnost pregledovanja in 
ovrednotenja iz odstavka 1 glede na 
velikost, sistemski pomen, vrsto, obseg in 
zapletenost dejavnosti zadevne institucije 
ter pri tem upoštevajo načelo 
sorazmernosti. Pregledovanja in 
ovrednotenje se posodabljata vsaj vsako 
leto za institucije, zajete v programu 
nadzorniških pregledov iz člena 99(2).
Pregledovanje in ovrednotenje se 
posodabljata največ na tri leta za male in 
nekompleksne institucije, kot so 
opredeljene v členu 430a Uredbe (EU) 
št. 575/2013.

“

Or. en
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Predlog spremembe 241
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 c (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 97 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17c) vstavi se nov člen 97a:

„Člen 97a

Odstopanje za male in nekompleksne 
institucije

Z odstopanjem od člena 97 se lahko 
pristojni organi na podlagi nadzorne 
ocene v zvezi z ustrezno institucijo 
odločijo, da se člena 97 in 98 ne 
uporabita, če je institucija mala in 
nekompleksna institucija, opredeljena v 
členu 430a Uredbe (EU) št. 575/2013.
Nadzorna ocena se pregleda vsaka tri leta 
in kadar pristojni organ ugotovi pojav 
novih tveganj.“

Or. en

Predlog spremembe 242
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka a
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v odstavku 1 se črta točka (j); črtano

Or. en
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Predlog spremembe 243
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka a a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) v odstavku 1 se doda točka ja;

(ja) oceno vključevanja okoljskih, 
socialnih in upravnih dejavnikov in 
tveganj v sistem upravljanja tveganja v 
instituciji;

Or. en

Predlog spremembe 244
Jonás Fernández

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka a a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) v odstavku 1 se doda točka ja:

(ja) oceno podnebnih tveganj, 
povezanih z izpostavljenostmi institucije, 
in vključitev podnebnih tveganj v sistem 
upravljanja tveganj v instituciji, ko so 
doseženi skupna taksonomija, homogen in 
stabilen okvir za ustrezno merjenje 
podnebnih tveganj in njihovega vpliva na 
subjekte.

Or. en

Predlog spremembe 245
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka a a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) vstavi se naslednji odstavek 3a:

3a. Pristojni organi spremljajo 
izpostavljenosti vsake kreditne institucije 
subjektom, ki opravljajo dejavnosti 
bančništva v senci, kot so opredeljeni v 
točki 144a (novo) člena 4(1) Uredbe (EU) 
št. 575/2013, ob upoštevanju informacij, 
zagotovljenih v členu 449a (novo) 
Uredbe (EU) št. 575/2013, in po potrebi 
sprejmejo ustrezne ukrepe, vključno z 
določitvijo nižjih mejnih vrednosti za 
posamezno izpostavljenost kreditne 
institucije subjektom, ki opravljajo 
dejavnosti bančništva v senci, iz 
člena 395(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ali 
ukrepi za blažitev, da se obravnavajo 
morebitna tveganja, ki izvirajo iz situacij, 
kjer medsebojne povezanosti med subjekti, 
ki opravljajo dejavnosti bančništva v 
senci, in institucijo ni mogoče ugotoviti.

Or. en

Predlog spremembe 246
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka a b (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) vstavi se odstavek 3b:

3b. Pristojni organi spremljajo 
tveganja, povezana z uporabo vzvoda, ki 
ga sintetično ustvarijo kreditne institucije, 
z upoštevanjem informacij, zagotovljenih 
v členu 443b (novo) Uredbe (EU) 
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št. 575/2013, in jih po potrebi omejijo z 
ustreznimi ukrepi.

EBA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov za določitev orodij 
za spremljanje, s katerimi se ocenijo 
tveganja, povezana z uporabo sintetično 
ustvarjenega vzvoda, ter sveženj ukrepov 
za njihovo omejevanje, če je to primerno, 
iz prvega pododstavka.

EBA te osnutke regulativnih tehničnih 
standardov Komisiji predloži do 
1. februarja 2020.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz drugega pododstavka v 
skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) št. 
1093/2010.

Or. en

Obrazložitev

Standardni ukrepi bilance stanja, ki običajno temeljijo na tržni vrednosti pogodbe, lahko tudi 
znatno podcenjujejo izpostavljenosti vzvodov kreditnih institucij, če je vzvod umeščen v 
pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih. Zato je treba razviti orodja za spremljanje in 
regulativne ukrepe, ki so namenjeni popravljanju teh možnih podcenjevanj.

Predlog spremembe 247
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 - točka a c (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) vstavi se odstavek 3c:

3c. Pristojni organi do 
1. decembra 2021 vzpostavijo stalno 
preverjanje in spremljanje kompleksnih 
strukturiranih finančnih transakcij iz 
člena 449b (novo) Uredbe (EU) 
št. 575/2013, da bi ugotovili, katere 
transakcije so strukturirane tako, da bi 
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lahko prinesle velike davčne ugodnosti.

Komisijo obvestijo o vseh transakcijah, za 
katere ugotovijo, da predstavljajo tveganje 
velikih davčnih ugodnosti.

Or. en

Predlog spremembe 248
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pregledovanje in ovrednotenje, ki 
ju opravljajo pristojni organi, vključujeta 
izpostavljenost institucij obrestnemu 
tveganju, ki izhaja iz dejavnosti iz 
netrgovalne knjige. Nadzorniški ukrepi se 
zahtevajo vsaj v primeru institucij, katerih 
ekonomska vrednost lastniškega kapitala iz
člena 84(1) se zmanjša za več kot 15 %
njihovega navadnega lastniškega kapitala 
zaradi nenadne in nepričakovane 
spremembe obrestne mere, kot je 
opredeljeno v katerem koli izmed šestih 
nadzorniških stresnih scenarijev, ki veljajo 
za obrestne mere.

5. Pregledovanje in ovrednotenje, ki 
ju opravljajo pristojni organi, vključujeta 
izpostavljenost institucij obrestnemu 
tveganju, ki izhaja iz dejavnosti iz 
netrgovalne knjige. Nadzorniški ukrepi se 
zahtevajo vsaj v primeru institucij, katerih 
ekonomska vrednost lastniškega kapitala iz
člena 84(1) se zmanjša za več kot 15 %
njihovega navadnega lastniškega kapitala 
zaradi nenadne in nepričakovane 
spremembe obrestne mere, kot je 
opredeljeno v katerem koli izmed šestih 
nadzorniških stresnih scenarijev, ki veljajo 
za obrestne mere.

Z odstopanjem za male in nekompleksne 
institucije, opredeljene v členu 430a 
Uredbe (EU) št. 575/2013, se zahteve iz 
prvega pododstavka uporabljajo samo, če 
pristojni organ predloži obrazloženo 
mnenje, da notranji sistemi niso zadostni.

Or. en

Predlog spremembe 249
Esther de Lange
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pregledovanje in ovrednotenje, ki 
ju opravljajo pristojni organi, vključujeta 
izpostavljenost institucij obrestnemu 
tveganju, ki izhaja iz dejavnosti iz 
netrgovalne knjige. Nadzorniški ukrepi se 
zahtevajo vsaj v primeru institucij, katerih 
ekonomska vrednost lastniškega kapitala iz 
člena 84(1) se zmanjša za več kot 15 % 
njihovega navadnega lastniškega kapitala 
zaradi nenadne in nepričakovane 
spremembe obrestne mere, kot je 
opredeljeno v katerem koli izmed šestih 
nadzorniških stresnih scenarijev, ki veljajo 
za obrestne mere.

5. Pregledovanje in ovrednotenje, ki 
ju opravljajo pristojni organi, vključujeta 
izpostavljenost institucij obrestnemu 
tveganju, ki izhaja iz dejavnosti iz 
netrgovalne knjige. Nadzorniški ukrepi se 
zahtevajo vsaj v primeru institucij, katerih 
ekonomska vrednost lastniškega kapitala iz 
člena 84(1) se zmanjša za več kot 15 % 
njihovega navadnega lastniškega kapitala 
zaradi nenadne in nepričakovane 
spremembe obrestne mere, kot je 
opredeljeno v katerem koli izmed šestih 
nadzorniških stresnih scenarijev, ki veljajo 
za obrestne mere, ali kjer institucija doživi 
„velik upad“ čistih prihodkov iz obresti 
zaradi nenadne in nepričakovane 
spremembe obrestne mere, kot je 
opredeljeno v katerem koli izmed šestih 
nadzorniških stresnih scenarijev, ki 
veljajo za obrestne mere.

Or. en

Predlog spremembe 250
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pregledovanje in ovrednotenje, ki 
ju opravljajo pristojni organi, vključujeta 
izpostavljenost institucij obrestnemu 
tveganju, ki izhaja iz dejavnosti iz 
netrgovalne knjige. Nadzorniški ukrepi se 
zahtevajo vsaj v primeru institucij, katerih 
ekonomska vrednost lastniškega kapitala iz 

5. Pregledovanje in ovrednotenje, ki 
ju opravljajo pristojni organi, vključujeta 
izpostavljenost institucij obrestnemu 
tveganju, ki izhaja iz dejavnosti iz 
netrgovalne knjige. Večja pozornost od 
pristojnih organov se zahteva v primeru 
institucij, katerih ekonomska vrednost 
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člena 84(1) se zmanjša za več kot 15 % 
njihovega navadnega lastniškega kapitala 
zaradi nenadne in nepričakovane 
spremembe obrestne mere, kot je 
opredeljeno v katerem koli izmed šestih 
nadzorniških stresnih scenarijev, ki veljajo 
za obrestne mere.

lastniškega kapitala iz člena 84(1) se 
zmanjša za več kot 15 % njihovega 
navadnega lastniškega kapitala zaradi 
nenadne in nepričakovane spremembe 
obrestne mere, kot je opredeljeno v 
katerem koli izmed šestih nadzorniških 
stresnih scenarijev, ki veljajo za obrestne 
mere.

Or. en

Obrazložitev

Samodejnost ni zaželena. Če institucija preseže mejni prag 15 %, bi se morala se namesto 
tega začeti razprava med institucijo in njenim pristojnim organom.

Predlog spremembe 251
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pregledovanje in ovrednotenje, ki 
ju opravljajo pristojni organi, vključujeta 
izpostavljenost institucij obrestnemu 
tveganju, ki izhaja iz dejavnosti iz 
netrgovalne knjige. Nadzorniški ukrepi se 
zahtevajo vsaj v primeru institucij, katerih 
ekonomska vrednost lastniškega kapitala 
iz člena 84(1) se zmanjša za več kot 15 %
njihovega navadnega lastniškega kapitala 
zaradi nenadne in nepričakovane 
spremembe obrestne mere, kot je 
opredeljeno v katerem koli izmed šestih 
nadzorniških stresnih scenarijev, ki veljajo 
za obrestne mere.

5. Pregledovanje in ovrednotenje, ki 
ju opravljajo pristojni organi, vključujeta 
izpostavljenost institucij obrestnemu 
tveganju, ki izhaja iz dejavnosti iz 
netrgovalne knjige. V primeru upada 
ekonomske vrednosti lastniškega kapitala 
iz člena 84(1) za več kot 15 % navadnega 
lastniškega kapitala zaradi nenadne in 
nepričakovane spremembe obrestne mere, 
kot je opredeljeno v katerem koli izmed 
šestih nadzorniških stresnih scenarijev, ki 
veljajo za obrestne mere, nadzorni organ 
oceni tveganja, ki izhajajo iz tega upada.

Or. en
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Obrazložitev

V okviru Baselskega odbora za bančni nadzor (BCBS) ni samodejnih nadzorniških posledic 
na podlagi standardnega testa za ubežnike (SOT). Standardni stresni scenarij je namenjen 
samo za identificiranje morebitnih ubežnikov in za spodbuditev, ček je to primerno, povečane 
pozornosti nadzornikov pri analizi obrestnega tveganja v bančni knjigi (IRRBB) institucije.

Predlog spremembe 252
Barbara Kappel

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pregledovanje in ovrednotenje, ki 
ju opravljajo pristojni organi, vključujeta 
izpostavljenost institucij obrestnemu 
tveganju, ki izhaja iz dejavnosti iz 
netrgovalne knjige. Nadzorniški ukrepi se 
zahtevajo vsaj v primeru institucij, katerih 
ekonomska vrednost lastniškega kapitala iz 
člena 84(1) se zmanjša za več kot 15 %
njihovega navadnega lastniškega kapitala 
zaradi nenadne in nepričakovane 
spremembe obrestne mere, kot je 
opredeljeno v katerem koli izmed šestih 
nadzorniških stresnih scenarijev, ki veljajo 
za obrestne mere.

5. Pregledovanje in ovrednotenje, ki 
ju opravljajo pristojni organi, vključujeta 
izpostavljenost institucij obrestnemu 
tveganju, ki izhaja iz dejavnosti iz 
netrgovalne knjige. Nadzorniški ukrepi se 
zahtevajo vsaj v primeru institucij, katerih 
ekonomska vrednost lastniškega kapitala iz 
člena 84(1) se zmanjša za več kot 20%
njihovega navadnega lastniškega kapitala 
zaradi nenadne in nepričakovane 
spremembe obrestne mere, kot je 
opredeljeno v katerem koli izmed šestih 
nadzorniških stresnih scenarijev, ki veljajo 
za obrestne mere.

Or. en

Obrazložitev

Nadzorniški ukrepi se ne bi smeli izvajati samodejno, če pristojni organ meni, da institucija 
ustrezno obvladuje obrestno tveganje.

Predlog spremembe 253
Pervenche Berès

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka b
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Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pregledovanje in ovrednotenje, ki 
ju opravljajo pristojni organi, vključujeta 
izpostavljenost institucij obrestnemu 
tveganju, ki izhaja iz dejavnosti iz 
netrgovalne knjige. Nadzorniški ukrepi se 
zahtevajo vsaj v primeru institucij, katerih 
ekonomska vrednost lastniškega kapitala iz
člena 84(1) se zmanjša za več kot 15 %
njihovega navadnega lastniškega kapitala 
zaradi nenadne in nepričakovane 
spremembe obrestne mere, kot je 
opredeljeno v katerem koli izmed šestih 
nadzorniških stresnih scenarijev, ki veljajo 
za obrestne mere.

5. Pregledovanje in ovrednotenje, ki 
ju opravljajo pristojni organi, vključujeta 
izpostavljenost institucij obrestnemu 
tveganju, ki izhaja iz dejavnosti iz 
netrgovalne knjige. Nadzorniški ukrepi se
lahko zahtevajo vsaj v primeru institucij, 
katerih ekonomska vrednost lastniškega 
kapitala iz člena 84(1) se zmanjša za več 
kot 15 % njihovega navadnega lastniškega 
kapitala zaradi nenadne in nepričakovane 
spremembe obrestne mere, kot je 
opredeljeno v katerem koli izmed šestih 
nadzorniških stresnih scenarijev, ki veljajo 
za obrestne mere.

Or. en

Predlog spremembe 254
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka b
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pregledovanje in ovrednotenje, ki 
ju opravljajo pristojni organi, vključujeta 
izpostavljenost institucij obrestnemu 
tveganju, ki izhaja iz dejavnosti iz 
netrgovalne knjige. Nadzorniški ukrepi se 
zahtevajo vsaj v primeru institucij, katerih 
ekonomska vrednost lastniškega kapitala iz
člena 84(1) se zmanjša za več kot 15 %
njihovega navadnega lastniškega kapitala 
zaradi nenadne in nepričakovane 
spremembe obrestne mere, kot je 
opredeljeno v katerem koli izmed šestih 
nadzorniških stresnih scenarijev, ki veljajo 
za obrestne mere.

5. Pregledovanje in ovrednotenje, ki 
ju opravljajo pristojni organi, vključujeta 
izpostavljenost institucij obrestnemu 
tveganju, ki izhaja iz dejavnosti iz 
netrgovalne knjige. Nadzorniški ukrepi se
lahko zahtevajo vsaj v primeru institucij, 
katerih ekonomska vrednost lastniškega 
kapitala iz člena 84(1) se zmanjša za več 
kot 15 % njihovega navadnega lastniškega 
kapitala zaradi nenadne in nepričakovane 
spremembe obrestne mere, kot je 
opredeljeno v katerem koli izmed šestih 
nadzorniških stresnih scenarijev, ki veljajo 
za obrestne mere.



AM\1144242SL.docx 139/168 PE616.798v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Baselski odbor je priznal, da obrestnega tveganju v bančni knjigi (IRRBB) ni mogoče 
obravnavati po pristopu stebra 1, ki bi ustrezal vsem. Namesto tega za nadzorovanje 
obrestnega tveganja priporoča pristop stebra 2 za vsak primer posebej.

Predlog spremembe 255
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka c
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 5a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. EBA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, da za namene 
odstavka 5 določi:

črtano

(a) šest nadzorniških stresnih 
scenarijev, ki se uporabljajo za obrestne 
mere za vsako valuto;

(b) skupne predpostavke glede 
modeliranja in parametrov, ki jih 
institucije upoštevajo v izračunu 
ekonomske vrednosti lastniškega kapitala 
iz odstavka 5;

(c) ali bodo nadzorniški ukrepi 
potrebni tudi v primeru zmanjšanja neto 
prihodkov od obresti institucije iz člena 
84(1) zaradi morebitnih sprememb 
obrestnih mer.

EBA Komisiji predloži osnutke navedenih 
regulativnih tehničnih standardov do [eno 
leto po začetku veljavnosti].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka v 
skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1093/2010.

Or. en
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Predlog spremembe 256
Esther de Lange

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka c
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 5a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EBA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov, da za namene
odstavka 5 določi:

EBA pripravi osnutke regulativnih 
tehničnih standardov v skladu z 
mednarodnimi standardi, da za namene
odstavka 5 določi:

Or. en

Predlog spremembe 257
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka c
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 5a – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) šest nadzorniških stresnih 
scenarijev, ki se uporabljajo za obrestne 
mere za vsako valuto;

(a) šest nadzorniških stresnih 
scenarijev, vključno z dvema vzporednima 
scenarijema, ki se uporabljajo za obrestne 
mere za vsako valuto; ti scenariji bi morali 
biti določeni na ravni, ki odraža 15-
odstotni prag navadnega lastniškega 
kapitala iz odstavka 5.

Or. en

Obrazložitev

Umerjanje nadzorniških stresnih scenarijev za obrestne mere mora biti izvedeno previdno, da 
je v skladu s pragom standardnega testa za ubežnike (SOT), ki je že določen pri 15 %.
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Predlog spremembe 258
Esther de Lange

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka c
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 5a – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) skupne predpostavke glede 
modeliranja in parametrov, ki jih institucije 
upoštevajo v izračunu ekonomske 
vrednosti lastniškega kapitala iz odstavka 
5;

(b) skupne predpostavke glede 
modeliranja in parametrov, vključno z 
predpostavkami glede ravnanja, ki jih 
institucije upoštevajo v izračunu 
ekonomske vrednosti lastniškega kapitala 
iz odstavka 5;

Or. en

Predlog spremembe 259
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka c
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 5a – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ali bodo nadzorniški ukrepi 
potrebni tudi v primeru zmanjšanja neto 
prihodkov od obresti institucije iz člena 
84(1) zaradi morebitnih sprememb 
obrestnih mer.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Kriti bi bilo treba tveganje izgube in ne tveganje naravnega nihanja prejemkov.

Predlog spremembe 260
Esther de Lange
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka c
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 5a – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ali bodo nadzorniški ukrepi 
potrebni tudi v primeru zmanjšanja neto
prihodkov od obresti institucije iz člena 
84(1) zaradi morebitnih sprememb 
obrestnih mer.

(c) skupne predpostavke glede 
modeliranja in parametrov, vključno z 
predpostavkami glede ravnanja, ki jih 
institucije upoštevajo v izračunih čistih
prihodkov iz obresti in ki določajo, kaj je 
„velik upad“ za namene odstavka 5.

Or. en

Predlog spremembe 261
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka c a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavka 7 a (novo) in 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) vstavita se naslednja odstavka 7a 
in 7b:

7a. Za namene točke (ja) in za 
člen 448a Uredbe (EU) št. 575/2013 EBA 
do 1. junija 2020 izda smernice v skladu s 
členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/2010, v 
katerih določi dodatne podrobnosti o 
procesu nadzorniškega pregledovanja in 
ovrednotenja v zvezi z vključevanjem 
okoljskih, socialnih in upravnih 
dejavnikov in tveganj, vključno s tveganji, 
povezanimi z amortizacijo sredstev zaradi 
regulativne spremembe. Proces 
ovrednotenja ustrezno vključuje posebna 
kvalitativna in kvantitativna merila in 
metrike za oceno, ali sta splošna poslovna 
strategija in naložbena politika institucije 
v skladu s pariškimi cilji ter okoljskimi, 
socialnimi in upravnimi cilji v zvezi z EU.

7b. Ob upoštevanju izkušenj, 
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pridobljenih pri uporabi smernic iz 
odstavka 7a, EBA pripravi osnutke 
regulativnih tehničnih standardov za
razvoj metodološkega standarda za 
ugotavljanje in merjenje trajnostnih 
tveganj in dejavnikov znotraj okvira 
kapitalske ustreznosti, ki se nanaša na 
jasno dokazana tveganja. EBA te osnutke 
regulativnih tehničnih standardov
Komisiji predloži do 1. julija 2022. Na 
Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka v 
skladu s členi 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1093/2010.

Or. en

Predlog spremembe 262
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka c a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) vstavi se naslednji odstavek 7a:

„7a. V smislu sorazmerne uporabe 
določb te direktive in Uredbe (EU) 
št. 575/2013 pristojni organi v okviru 
nadzorniškega pregledovanja in 
ovrednotenja podrobno navedejo, kako so 
upoštevali velikost in obseg poslovnih 
dejavnosti institucije, pa tudi zapletenost 
tveganj, ki izhajajo iz poslovnega modela 
institucije.“

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poudarja, da je v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in 
ovrednotenja pomembno spoštovati načelo sorazmernosti.
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Predlog spremembe 263
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 18 – točka c a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 98 – odstavek 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) vstavi se naslednji odstavek 7c:

7c. Za namene odstavka 3c (novo) 
EBA do 1. junija 2021 izda smernice v 
skladu s členom 16 Uredbe (EU) 
št. 1093/2010, v katerih določi kvalitativna 
in kvantitativna merila in metrike za 
ugotavljanje, katere transakcije so 
strukturirane tako, da bi lahko prinesle 
velike davčne ugodnosti.

Ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri 
uporabi smernic iz pododstavka 1, EBA 
pripravi osnutek regulativnih tehničnih 
standardov za razvoj metodološkega 
standarda za ugotavljanje, katere 
transakcije so strukturirane tako, da bi 
lahko prinesle velike davčne ugodnosti.

EBA ta osnutek regulativnih tehničnih 
standardov Komisiji predloži do 
1. julija 2022. 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz pododstavka 2 v skladu s 
členi od 10 do 14 Uredbe (EU) 
št. 1093/2010.

Or. en

Predlog spremembe 264
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 19
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Direktiva 2013/36/EU
Člen 99 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V členu 99(2) se točka (b) črta. črtano

Or. en

Predlog spremembe 265
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 a (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 102 – odstavek 1 – točka a

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(19a) v členu 102 se točka a nadomesti z 
naslednjim besedilom:

(a) institucija ne izpolnjuje zahtev te 
direktive ali Uredbe (EU) št. 575/2013;

„(a) institucija ne izpolnjuje zahtev te 
direktive, vključno s členom 104(b), ali
Uredbe (EU) št. 575/2013;

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Predlog spremembe 266
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 b (novo)
Direktiva 2013/36/EU
Člen 102 – odstavek 1 – točka b

Veljavno besedilo Predlog spremembe

(19b) v členu 102 se točka b nadomesti z 
naslednjim besedilom:

(b) pristojni organi imajo dokaz, da bi 
lahko institucija v naslednjih 12 mesecih

„(b) pristojni organi imajo dokaz, da bi 
lahko institucija v naslednjih 12 mesecih
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kršila zahteve iz te direktive ali Uredbe 
(EU) št. 575/2013;

kršila zahteve iz te direktive, vključno s 
členom 104(b), ali Uredbe (EU) 
št. 575/2013;

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Predlog spremembe 267
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 20
Direktiva 2013/36/EU
Člen 103

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) člen 103 se črta. črtano

Or. en

Predlog spremembe 268
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 20
Direktiva 2013/36/EU
Člen 103

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) člen 103 se črta. črtano

Or. en

Obrazložitev

Člen 103 se ne črta, saj omogoča uporabo ukrepov sorazmernosti.
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Predlog spremembe 269
Neena Gill

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 20
Direktiva 2013/36/EU
Člen 103

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) člen 103 se črta. črtano

Or. en

Predlog spremembe 270
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 20
Direktiva 2013/36/EU
Člen 103

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) člen 103 se črta. črtano

Or. en

Predlog spremembe 271
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Kostas Mavridis 
(Costas Mavrides), Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 – točka a
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene členov 97, 98(4), 101(4) 
in 102 ter uporabe Uredbe (EU) 
št. 575/2013 imajo pristojni organi vsaj 
naslednja pooblastila:

1. Za namene členov 92(2)(b), 97,
98(4), 101(4) in 102 ter uporabe 
Uredbe (EU) št. 575/2013 imajo pristojni 
organi vsaj naslednja pooblastila:
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Or. en

Predlog spremembe 272
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 – točka a
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) da od institucij zahtevajo, naj imajo 
dodaten kapital, ki presega zahteve iz
Uredbe (EU) št. 575/2013, in sicer pod 
pogoji iz člena 104a;

(a) da od institucij zahtevajo, naj imajo 
dodaten kapital, ki presega zahteve iz
Uredbe (EU) št. 575/2013, in sicer pod 
pogoji iz členov 104a in 104b;

Or. en

Predlog spremembe 273
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 – točka a
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) da od institucij zahtevajo 
predstavitev načrta za ponovno zagotovitev 
skladnosti z nadzorniškimi zahtevami iz te 
direktive in Uredbe (EU) št. 575/2013 ter 
določijo rok za njegovo izvedbo, vključno 
z izboljšavami načrta v zvezi z obsegom in 
rokom;

(c) da od institucij zahtevajo 
predstavitev načrta za ponovno zagotovitev 
skladnosti z nadzorniškimi zahtevami iz te 
direktive in Uredbe (EU) št. 575/2013 ter 
določijo rok za njegovo izvedbo, ki ne 
presega enega leta, vključno z 
izboljšavami načrta v zvezi z obsegom in 
rokom;

Or. en

Predlog spremembe 274
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 – točka a
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) da od institucij zahtevajo, naj v 
zvezi s kapitalskimi zahtevami uporabljajo 
posebno politiko oblikovanja rezervacij ali 
obravnavo sredstev;

(d) da od institucij zahtevajo, naj v 
zvezi s kapitalskimi zahtevami uporabljajo 
posebno politiko oblikovanja rezervacij ali 
obravnavo sredstev ali zunajbilančnih 
postavk ali, kjer veljavni računovodski 
okvir omogoča prilagodljivost pri izbiri 
politik ali zahteva subjektivne ocene in 
posebno izvajanje, ki ga je izbrala 
institucija, ni primerno ali dovolj 
preudarno z nadzorniškega vidika, da od 
institucij zahtevajo naj uporabljajo 
posebne določbe, odbitke ali filtre samo za 
izračun kapitala;

Or. en

Predlog spremembe 275
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Kostas Mavridis 
(Costas Mavrides), Peter Simon

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 – točka a
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) da od institucij zahtevajo, naj 
omejijo variabilne prejemke kot odstotek 
neto prihodkov, kadar niso v skladu z 
ohranjanjem trdne kapitalske osnove;

(g) da od institucij zahtevajo, naj 
omejijo variabilne prejemke kot odstotek 
neto prihodkov, kadar niso v skladu z 
ohranjanjem trdne kapitalske osnove; in da 
od kreditnih institucij in investicijskih 
podjetij zahtevajo skladnost s smernicami, 
ki jih EBA izda o politikah prejemkov, 
nevtralnih glede na spol.

Or. en
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Predlog spremembe 276
Ashley Fox

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 – točka a
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) da dodatna razkritja zahtevajo zgolj 
na ad hoc podlagi.

(l) da dodatna razkritja zahtevajo za 
institucije, ki so izpostavljene podobnim 
tveganjem, lahko pristojni organi za te 
institucije uporabijo pooblastila iz prvega 
pododstavka z izjemo točk (a) in (k) na 
podoben ali enak način, če je država 
članica pristojnemu organu za to podelila 
pravna pooblastila.

Or. en

Predlog spremembe 277
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 – točka a
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) da dodatna razkritja zahtevajo zgolj 
na ad hoc podlagi.

(l) da zahtevajo dodatna razkritja;

Or. en

Predlog spremembe 278
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 – točka a
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104 – odstavek 2 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene odstavka 1(j) lahko pristojni 
organi odredijo dodatne ali pogostejše 
zahteve glede poročanja za institucije le, če
se informacije, ki jih je treba poročati, ne 
podvajajo, in je izpolnjen eden od 
naslednjih pogojev:

Za namene odstavka 1(j) pristojni organi 
odredijo dodatne ali pogostejše zahteve 
glede poročanja za institucije, če je 
izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

Or. en

Predlog spremembe 279
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 – točka a
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) dodatne informacije se zahtevajo za 
obdobje izvajanja programov nadzorniških 
pregledov institucije v skladu s členom 99.

(c) dodatne informacije se zahtevajo za 
obdobje izvajanja programov nadzorniških 
pregledov institucije v skladu s členom 99 
ali za namen procesa nadzorniškega 
pregledovanja in ovrednotenja iz člena 97.

Or. en

Predlog spremembe 280
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 – točka a
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije, ki se lahko zahtevajo od 
institucije, se štejejo za podvojene v skladu 
s prvim pododstavkom, kadar je ista ali 
vsebinsko enaka informacija že na voljo 
pristojnemu organu ali jo ta lahko 

črtano
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pripravi ali pridobi na druge načine, kot 
je zahteva, da jo institucija poroča. Kadar 
ima pristojni organ na voljo informacije v 
drugačni obliki ali na drugačni ravni 
razdrobljenosti, kot so dodatne 
informacije, ki jih je treba poročati, 
pristojni organ ne zahteva dodatnih 
informacij, kadar mu ta drugačna oblika 
ali razdrobljenost ne preprečuje priprave 
vsebinsko podobnih informacij.;

Or. en

Predlog spremembe 281
Roberto Gualtieri

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi odredijo dodatno 
kapitalsko zahtevo iz člena 104(1)(a) le, 
kadar se na podlagi pregledov, opravljenih 
v skladu s členoma 97 in 101, prepričajo, 
da je posamezna institucija v katerem koli 
izmed spodnjih položajev:

Pristojni organi odredijo dodatno 
kapitalsko zahtevo iz člena 104(1)(a) le v 
takih okoliščinah, kadar se na podlagi 
pregledov, opravljenih v skladu s
členoma 97 in 101, prepričajo, da je 
posamezna institucija v katerem koli izmed 
spodnjih položajev:

Or. en

Predlog spremembe 282
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi odredijo dodatno 
kapitalsko zahtevo iz člena 104(1)(a) le, 

Pristojni organi odredijo dodatno 
kapitalsko zahtevo iz člena 104(1)(a) vsaj 
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kadar se na podlagi pregledov, opravljenih 
v skladu s členoma 97 in 101, prepričajo, 
da je posamezna institucija v katerem koli 
izmed spodnjih položajev:

takrat, kadar se na podlagi pregledov, 
opravljenih v skladu s členoma 97 in 101, 
prepričajo, da je posamezna institucija v 
katerem koli izmed spodnjih položajev:

Or. en

Predlog spremembe 283
Marco Valli

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi odredijo dodatno 
kapitalsko zahtevo iz člena 104(1)(a) le, 
kadar se na podlagi pregledov, opravljenih 
v skladu s členoma 97 in 101, prepričajo, 
da je posamezna institucija v katerem koli 
izmed spodnjih položajev:

Pristojni organi odredijo dodatno 
kapitalsko zahtevo iz člena 104(1)(a), 
kadar se na podlagi pregledov, opravljenih 
v skladu s členoma 97 in 101, prepričajo, 
da je posamezna institucija v katerem koli 
izmed spodnjih položajev:

Or. en

Predlog spremembe 284
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi odredijo dodatno 
kapitalsko zahtevo iz člena 104(1)(a) le, 
kadar se na podlagi pregledov, opravljenih 
v skladu s členoma 97 in 101, prepričajo, 
da je posamezna institucija v katerem koli 
izmed spodnjih položajev:

Pristojni organi odredijo dodatno 
kapitalsko zahtevo iz člena 104(1)(a), 
kadar se na podlagi pregledov, opravljenih 
v skladu s členoma 97 in 101, prepričajo, 
da je posamezna institucija v katerem koli 
izmed spodnjih položajev:

Or. en
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Predlog spremembe 285
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) institucija je dosegla takšen obseg 
in raven kompleksnosti, da bi njen propad 
povzročil znatne motnje za gospodarstvo 
države članice ali njene dele;

Or. en

Predlog spremembe 286
Roberto Gualtieri

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) institucija ne izpolnjuje zahtev iz
členov 73 in 74 te direktive ali iz člena 393 
Uredbe (EU) št. 575/2013 ter zgolj 
izvajanje drugih administrativnih ukrepov
verjetno ne bo pravočasno dovolj izboljšalo
ureditev, postopkov, mehanizmov in 
strategij;

(b) institucija ne izpolnjuje zahtev iz
členov 73 in 74 te direktive ali iz člena 393 
Uredbe (EU) št. 575/2013 ter zgolj 
izvajanje drugih administrativnih ukrepov
morda ne bo dovolj za pravočasno
zadostno izboljšanje ureditev, postopkov, 
mehanizmov in strategij;

Or. en

Predlog spremembe 287
Marco Valli

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
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Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) institucija ne izpolnjuje zahtev iz
členov 73 in 74 te direktive ali iz člena 393 
Uredbe (EU) št. 575/2013 ter zgolj 
izvajanje drugih administrativnih ukrepov
verjetno ne bo pravočasno dovolj izboljšalo 
ureditev, postopkov, mehanizmov in 
strategij;

(b) institucija ne izpolnjuje zahtev iz
členov 73 in 74 te direktive ali iz člena 393 
Uredbe (EU) št. 575/2013 ter drugi 
nadzorniški ukrepi verjetno ne bodo dovolj 
za pravočasno zagotovitev skladnosti s 
temi zahtevami;

Or. en

Predlog spremembe 288
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi ne odredijo dodatnih 
kapitalskih zahtev iz člena 104(1)(a) za 
kritje makrobonitetnih ali sistemskih 
tveganj.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 289
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi ne odredijo dodatnih 
kapitalskih zahtev iz člena 104(1)(a) za 
kritje makrobonitetnih ali sistemskih 

črtano
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tveganj.

Or. en

Predlog spremembe 290
Marco Valli

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi ne odredijo dodatnih 
kapitalskih zahtev iz člena 104(1)(a) za 
kritje makrobonitetnih ali sistemskih 
tveganj.

Pristojni organi odredijo dodatno 
kapitalsko zahtevo iz člena 104(1)(a) za 
kritje sistemskih tveganj, ki izhajajo iz 
izpostavljenosti nelikvidnim finančnim 
sredstvom.

Or. en

Predlog spremembe 291
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene odstavka 1(a) se za tveganja ali 
elemente tveganja šteje, da niso kriti 
oziroma niso zadostno kriti s kapitalskimi 
zahtevami iz delov tri, štiri, pet in sedem
Uredbe (EU) št. 575/2013, kadar so zneski, 
vrste in razdelitev kapitala, za katere 
pristojni organi menijo, da so ustrezni po 
nadzorniškem pregledu ocene, ki so jo 
opravile institucije v skladu s prvim 
odstavkom člena 73, višji od kapitalskih 
zahtev institucije, določenih v delih tri, 
štiri, pet in sedem Uredbe (EU) št. 
575/2013.

(Ne zadeva slovenske različice.).
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Or. en

Predlog spremembe 292
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene odstavka 1(a) se za tveganja ali 
elemente tveganja šteje, da niso kriti
oziroma niso zadostno kriti s kapitalskimi 
zahtevami iz delov tri, štiri, pet in sedem
Uredbe (EU) št. 575/2013, kadar so zneski, 
vrste in razdelitev kapitala, za katere 
pristojni organi menijo, da so ustrezni po 
nadzorniškem pregledu ocene, ki so jo 
opravile institucije v skladu s prvim 
odstavkom člena 73, višji od kapitalskih 
zahtev institucije, določenih v delih tri, 
štiri, pet in sedem Uredbe (EU) št. 
575/2013.

Za namene odstavka 1(a) se za tveganja ali 
elemente tveganja šteje, da niso kriti s 
kapitalskimi zahtevami iz delov tri, štiri, 
pet in sedem Uredbe (EU) št. 575/2013, 
kadar so zneski, vrste in razdelitev 
kapitala, za katere pristojni organi menijo, 
da so ustrezni po nadzorniškem pregledu 
ocene, ki so jo opravile institucije v skladu 
s prvim odstavkom člena 73, višji od 
kapitalskih zahtev institucije, določenih v 
delih tri, štiri, pet in sedem Uredbe (EU) 
št. 575/2013.

Or. en

Obrazložitev

V členu 104a(1) predlog za pregled CRD 5 uvaja pojasnila o področju uporabe specifične 
situacije podjetja, ki lahko upraviči P2R. Področje uporabe ostaja široko, toda nekatera 
izrecna izvzetja so dobrodošla. Natančneje, ni ga mogoče uporabiti za razveljavitev izbir 
politike, sprejetih v besedilu ravni 1. Sedanji osnutek člena 104a(2) daje regulatorju možnost, 
da uporabi P2R za preglasitev prehodnih ali predhodnih dogovorov, a tudi izvzetja in 
izpostavljenosti stebra 1, ki so predmet 0-odstotne obtežitve tveganja v okviru stebra 1.

Predlog spremembe 293
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene prvega pododstavka kapital, ki 
se šteje za zadostnega, krije vsa 
pomembna tveganja ali elemente takšnih 
tveganj, za katere ne velja posebna 
kapitalska zahteva. To lahko vključuje 
tveganja ali elemente tveganj, ki so 
izrecno izključena iz kapitalskih zahtev iz 
delov tri, štiri, pet in sedem Uredbe (EU) 
št. 575/2013.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 294
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104 a – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene prvega pododstavka kapital, ki 
se šteje za zadostnega, krije vsa 
pomembna tveganja ali elemente takšnih
tveganj, za katere ne velja posebna 
kapitalska zahteva. To lahko vključuje 
tveganja ali elemente tveganj, ki so 
izrecno izključena iz kapitalskih zahtev iz 
delov tri, štiri, pet in sedem Uredbe (EU) 
št. 575/2013.

Za namene prvega pododstavka lahko 
pristojni organi za tveganja ali elemente 
tveganj štejejo, da niso zajeti v
Uredbi (EU) št. 575/2013, če so izrecno
izvzeti iz obravnave v kapitalskih zahtevah
iz delov tri, štiri, pet in sedem omenjene
uredbe ali v njej niso zajeti.

Tveganja ali elementi tveganj, za katere se 
šteje, da niso ustrezno zajeti v omenjeni 
uredbi, lahko vključujejo tveganja ali 
elemente tveganj, ki so kljub 
izpolnjevanju ustreznih zahtev iz delov tri, 
štiri, pet in sedem Uredbe (EU) 
št. 575/2013 morda podcenjeni.

Za namene prvega pododstavka kapital, ki 
se šteje za zadostnega, krije vsa 
pomembna tveganja ali elemente takšnih 
tveganj, ki niso zajeti ali niso ustrezno 
zajeti v kapitalskih zahtevah iz delov tri, 
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štiri, pet in sedem Uredbe (EU) št. 
575/2013.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje točko (a) odstavka 1 člena 104a, da se določi, za katera 
tveganja in elemente tveganj se šteje, da niso zajeti ali niso ustrezno zajeti v Uredbi (EU) 
št. 575/2013.

Predlog spremembe 295
Marco Valli

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene prvega pododstavka kapital, ki 
se šteje za zadostnega, krije vsa pomembna 
tveganja ali elemente takšnih tveganj, za 
katere ne velja posebna kapitalska 
zahteva. To lahko vključuje tveganja ali 
elemente tveganj, ki so izrecno izključena
iz kapitalskih zahtev iz delov tri, štiri, pet 
in sedem Uredbe (EU) št. 575/2013.

Za namene prvega pododstavka kapital, ki 
se šteje za zadostnega, krije vsa pomembna
finančna tveganja ali elemente takšnih 
tveganj, ki niso zajeti ali niso ustrezno 
zajeti v kapitalskih zahtevah iz delov tri, 
štiri, pet in sedem Uredbe (EU) 
št. 575/2013. Za tveganja ali elemente 
tveganj se šteje, da niso zajeti v kapitalski 
zahtevi Uredbe (EU) št. 575/2013, kadar 
ta tveganja izhajajo iz velikih 
izpostavljenosti kompleksnim in visoko 
nelikvidnim finančnim sredstvom, ki so 
verjetno podcenjena zaradi težkega 
vrednotenja in uporabe notranjega 
modela, čeprav so izpolnjene veljavne 
zahteve iz delov tri, štiri, pet in sedem 
Uredbe (EU) št. 575/2013.

Or. en

Obrazložitev

Za kompleksne in nelikvidne finančne instrumente se lahko cene določajo samo z uporabo 
kompleksnih notranjih modelov ter jih je težko ovrednotiti in unovčiti, zlasti v neurejenih 
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pogojih na trgu. Ker predstavljajo večje tveganje za finančno stabilnost, je torej potreben 
dodatni regulatorni kapital, da se zagotovijo ustrezni blažilniki.

Predlog spremembe 296
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene prvega pododstavka kapital, ki 
se šteje za zadostnega, krije vsa pomembna 
tveganja ali elemente takšnih tveganj, za 
katere ne velja posebna kapitalska zahteva.
To lahko vključuje tveganja ali elemente 
tveganj, ki so izrecno izključena iz 
kapitalskih zahtev iz delov tri, štiri, pet in 
sedem Uredbe (EU) št. 575/2013.

Za namene prvega pododstavka kapital, ki 
se šteje za zadostnega, krije vsa pomembna 
tveganja ali elemente takšnih tveganj, za 
katere ne velja posebna kapitalska zahteva.

Or. en

Obrazložitev

V členu 104a (1) predlog za pregled CRD 5 uvaja pojasnila o področju uporabe specifične 
situacije podjetja, ki lahko upraviči P2R. Področje uporabe ostaja široko, toda nekatera 
izrecna izvzetja so dobrodošla. Natančneje, ni ga mogoče uporabiti za razveljavitev izbir 
politike, sprejetih v besedilu ravni 1. Sedanji osnutek člena 104a(2) daje regulatorju možnost, 
da uporabi P2R za preglasitev prehodnih ali predhodnih dogovorov, a tudi izvzetja in 
izpostavljenosti stebra 1, ki so predmet 0-odstotne obtežitve tveganja v okviru stebra 1.

Predlog spremembe 297
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene prvega pododstavka kapital, ki 
se šteje za zadostnega, krije vsa pomembna 

Za namene prvega pododstavka kapital, ki 
se šteje za zadostnega, krije vsa pomembna 
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tveganja ali elemente takšnih tveganj, za 
katere ne velja posebna kapitalska zahteva.
To lahko vključuje tveganja ali elemente 
tveganj, ki so izrecno izključena iz 
kapitalskih zahtev iz delov tri, štiri, pet in 
sedem Uredbe (EU) št. 575/2013.

tveganja izgube ali elemente takšnih 
tveganj izgube, za katere ne velja posebna 
kapitalska zahteva.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije bi v nasprotju s hierarhijo pravnih aktov nadzorniku podelil pooblastilo za 
preglasitev zakonodajalčeve volje z uvedbo kapitalskih zahtev za tveganja, ki jih je 
zakonodajalec izrecno izvzel v zakonodaji na ravni 1. Predlog spremembe bi zato moral biti 
spremenjen, da se odstrani možnost, da bi nadzorniki obravnavali tveganja, „izrecno izvzeta“ 
iz stebra 1.

Predlog spremembe 298
Roberto Gualtieri

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene prvega pododstavka kapital, ki 
se šteje za zadostnega, krije vsa pomembna 
tveganja ali elemente takšnih tveganj, za 
katere ne velja posebna kapitalska zahteva. 
To lahko vključuje tveganja ali elemente 
tveganj, ki so izrecno izključena iz 
kapitalskih zahtev iz delov tri, štiri, pet in 
sedem Uredbe (EU) št. 575/2013.

Za namene prvega pododstavka kapital, ki 
se šteje za zadostnega, krije vsa pomembna 
tveganja ali elemente takšnih tveganj, za 
katere ne velja posebna kapitalska zahteva. 
To vključuje tveganja ali elemente tveganj, 
ki so izrecno izključena iz kapitalskih 
zahtev iz delov tri, štiri, pet in sedem
Uredbe (EU) št. 575/2013.

Or. en

Predlog spremembe 299
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
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Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obrestno tveganje, ki izhaja iz 
netrgovalnih pozicij, se šteje za 
pomembno le, kadar se ekonomska 
vrednost lastniškega kapitala zmanjša za 
več kot 15 % navadnega lastniškega 
kapitala institucije zaradi katerega koli 
izmed šestih nadzorniških stresnih 
scenarijev iz člena 98(5), ki se uporabljajo 
za obrestne mere, ali zaradi katerega koli 
drugega dogodka, ki ga EBA opredeli v 
skladu s členom 98(5)(c).

Kadar se ekonomska vrednost lastniškega 
kapitala zmanjša za več kot 15 %
navadnega lastniškega kapitala institucije 
zaradi katerega koli izmed šestih 
nadzorniških stresnih scenarijev iz
člena 98(5), ki se uporabljajo za obrestne 
mere, ali zaradi katerega koli drugega 
dogodka, ki ga EBA opredeli v skladu s
členom 98(5)(c), pristojni organi ocenijo, 
ali obrestno tveganje, ki izhaja iz 
netrgovalnih pozicij, vodi v tveganje za 
izgubo in bi se zato lahko štelo za 
pomembno tveganje.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije bi v nasprotju s hierarhijo pravnih aktov nadzorniku podelil pooblastilo za 
preglasitev zakonodajalčeve volje z uvedbo kapitalskih zahtev za tveganja, ki jih je 
zakonodajalec izrecno izvzel v zakonodaji na ravni 1. Predlog spremembe bi zato moral biti 
spremenjen, tako da se odstrani možnost, da bi nadzorniki obravnavali tveganja, „izrecno 
izvzeta“ iz stebra 1.

Predlog spremembe 300
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obrestno tveganje, ki izhaja iz 
netrgovalnih pozicij, se šteje za pomembno
le, kadar se ekonomska vrednost 
lastniškega kapitala zmanjša za več kot 15 
% navadnega lastniškega kapitala 
institucije zaradi katerega koli izmed šestih 
nadzorniških stresnih scenarijev iz člena 

Obrestno tveganje, ki izhaja iz 
netrgovalnih pozicij, se šteje za pomembno
zlasti, kadar se ekonomska vrednost 
lastniškega kapitala zmanjša za več kot
15 % navadnega lastniškega kapitala 
institucije zaradi katerega koli izmed šestih 
nadzorniških stresnih scenarijev iz
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98(5), ki se uporabljajo za obrestne mere, 
ali zaradi katerega koli drugega dogodka, 
ki ga EBA opredeli v skladu s členom 
98(5)(c).

člena 98(5), ki se uporabljajo za obrestne 
mere, ali zaradi katerega koli drugega 
dogodka, ki ga EBA opredeli v skladu s
členom 98(5)(c).

Or. en

Predlog spremembe 301
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Institucija izpolni dodatne kapitalske 
zahteve iz člena 104(1)(a) s kapitalskimi 
instrumenti, za katere veljajo naslednji 
pogoji:

Pristojni organ od institucij zahteva, da 
izpolnijo dodatne kapitalske zahteve iz
člena 104(1)(a) s kapitalskimi instrumenti, 
za katere veljajo naslednji pogoji:

Or. en

Predlog spremembe 302
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Pristojni organi lahko od institucij 
zahtevajo, da izpolnijo dodatne kapitalske 
zahteve iz člena 104(1)(a) z navadnim 
lastniškim temeljnim kapitalom.

Or. en

Predlog spremembe 303
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun



PE616.798v01-00 164/168 AM\1144242SL.docx

SL

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kapital, ki se uporabi za izpolnitev 
dodatnih kapitalskih zahtev iz člena 
104(1)(a), se ne uporabi za izpolnitev 
katere koli kapitalske zahteve iz točk (a),
(b) in (c) člena 92(1) Uredbe (EU) št. 
575/2013 ali zahteve po skupnem 
blažilniku, določene v členu 128(6) te 
direktive.

Kapital, ki se uporabi za izpolnitev 
dodatnih kapitalskih zahtev iz
člena 104(1)(a), se ne uporabi za izpolnitev 
katere koli kapitalske zahteve iz točk (a),
(b), (c) in (d) člena 92(1) Uredbe (EU) 
št. 575/2013 ali zahteve po skupnem 
blažilniku, določene v členu 128(6) te 
direktive.

Or. en

Predlog spremembe 304
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od drugega pododstavka se 
lahko kapital, uporabljen za izpolnitev 
dodatne kapitalske zahteve iz člena 
104(1)(a), ki jo pristojni organi odredijo 
za obravnavo tveganj ali elementov 
tveganj, ki niso zadostno kriti s členom 
92(1)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013, 
uporabi za izpolnitev zahteve po skupnem 
blažilniku iz člena 128(6) te direktive.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 305
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organ vsaki instituciji
ustrezno in v pisni obliki utemelji 
odločitev o določitvi dodatne kapitalske 
zahteve v skladu s členom 104(1)(a), in 
sicer vsaj z jasno obrazložitvijo celotne 
ocene elementov iz odstavkov 1 do 4. To v 
primeru iz odstavka 1(d) vključuje 
posebno izjavo o razlogih, zaradi katerih 
uvedba kapitalskih smernic ne zadostuje 
več.

5. Pristojni organ vsaki instituciji v 
pisni obliki utemelji odločitev o določitvi 
dodatne kapitalske zahteve v skladu s
členom 104(1)(a).

Or. en

Predlog spremembe 306
Barbara Kappel

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. EBA pripravi osnutek regulativnih 
tehničnih standardov, v katerih določi, 
kako se merijo tveganja in elementi 
tveganj iz odstavka 2.

črtano

EBA zagotovi, da so osnutki regulativnih 
tehničnih standardov sorazmerni glede 
na:

(a) obremenitev, ki jo njihovo 
izvajanje predstavlja za institucije in 
pristojne organe; in

(b) možnost, da lahko splošno višja 
raven kapitalskih zahtev, ki velja, kadar 
institucije ne uporabljajo notranjih 
modelov, upraviči odredbo nižjih 
kapitalskih zahtev, kadar se ocena tveganj 
in elementov tveganja opravi v skladu z 
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odstavkom 2.

EBA Komisiji predloži osnutke navedenih 
regulativnih tehničnih standardov do [eno 
leto po začetku veljavnosti].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz odstavka 6 v skladu s členi 
od 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010.

Or. en

Predlog spremembe 307
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. EBA pripravi osnutek regulativnih 
tehničnih standardov, v katerih določi, 
kako se merijo tveganja in elementi 
tveganj iz odstavka 2.

črtano

EBA zagotovi, da so osnutki regulativnih 
tehničnih standardov sorazmerni glede 
na:

(a) obremenitev, ki jo njihovo 
izvajanje predstavlja za institucije in 
pristojne organe; in

(b) možnost, da lahko splošno višja 
raven kapitalskih zahtev, ki velja, kadar 
institucije ne uporabljajo notranjih 
modelov, upraviči odredbo nižjih 
kapitalskih zahtev, kadar se ocena tveganj 
in elementov tveganja opravi v skladu z 
odstavkom 2.

EBA Komisiji predloži osnutke navedenih 
regulativnih tehničnih standardov do [eno 
leto po začetku veljavnosti].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz odstavka 6 v skladu s členi 
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od 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010.

Or. en

Predlog spremembe 308
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. EBA pripravi osnutek regulativnih 
tehničnih standardov, v katerih določi, 
kako se merijo tveganja in elementi 
tveganj iz odstavka 2.

črtano

EBA zagotovi, da so osnutki regulativnih 
tehničnih standardov sorazmerni glede 
na:

(a) obremenitev, ki jo njihovo 
izvajanje predstavlja za institucije in 
pristojne organe; in

(b) možnost, da lahko splošno višja 
raven kapitalskih zahtev, ki velja, kadar 
institucije ne uporabljajo notranjih 
modelov, upraviči odredbo nižjih 
kapitalskih zahtev, kadar se ocena tveganj 
in elementov tveganja opravi v skladu z 
odstavkom 2.

EBA Komisiji predloži osnutke navedenih 
regulativnih tehničnih standardov do [eno 
leto po začetku veljavnosti].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz odstavka 6 v skladu s členi 
od 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010.

Or. en

Predlog spremembe 309
Marco Valli
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Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2013/36/EU
Člen 104a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. EBA pripravi osnutek regulativnih 
tehničnih standardov, v katerih določi, 
kako se merijo tveganja in elementi 
tveganj iz odstavka 2.

črtano

EBA zagotovi, da so osnutki regulativnih 
tehničnih standardov sorazmerni glede 
na:

(a) obremenitev, ki jo njihovo 
izvajanje predstavlja za institucije in 
pristojne organe; in

(b) možnost, da lahko splošno višja 
raven kapitalskih zahtev, ki velja, kadar 
institucije ne uporabljajo notranjih 
modelov, upraviči odredbo nižjih 
kapitalskih zahtev, kadar se ocena tveganj 
in elementov tveganja opravi v skladu z 
odstavkom 2.

EBA Komisiji predloži osnutke navedenih 
regulativnih tehničnih standardov do [eno 
leto po začetku veljavnosti].

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejetje regulativnih tehničnih 
standardov iz odstavka 6 v skladu s členi 
od 10 do 14 Uredbe (EU) št. 1093/2010.

Or. en
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