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Predlog spremembe 83
Auke Zijlstra

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

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

1. zavrača predlog Komisije;

Or. en

Predlog spremembe 84
Bastiaan Belder

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

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

1. zavrne predlog Komisije;

Or. nl

Predlog spremembe 85
Auke Zijlstra

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da člen 114 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ni ustrezna 
pravna podlaga za sprejetje predloga;

Or. en

Predlog spremembe 86
Auke Zijlstra

Osnutek zakonodajne resolucije
Odstavek 1 b (novo)
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Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

1b. poudarja, da predlog krši suverenost 
nacionalnih proračunov, zato bi bila 
potrebna sprememba Pogodb, da bi ga 
lahko Evropska komisija zakonito 
predložila Evropskemu parlamentu in 
Svetu;

Or. en

Predlog spremembe 87
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Od izbruha sedanje mednarodne 
finančne in gospodarske krize vlada 
negotovost glede višine izgub v evropskih 
bankah in ni znano, koliko bank in katere 
med njimi bi dejansko morale biti v 
postopku reševanja, če bi uporabili 
objektivna in enotna merila. Enotni 
nadzorni mehanizem (ENM) naj bi 
stresne teste izvedel pred koncem leta 
2014. Če bodo po teh stresnih testih 
nekatere banke potrebovale dodatno 
financiranje, bi to morali kriti lastniki teh 
bank in države članice, ki so bile 
odgovorne za njihov nadzor. Enotni 
mehanizem za reševanje (EMR) se lahko 
uporabi le po tem, ko se obračunajo vse 
pretekle slabe naložbe, izpolnijo 
kapitalske zahteve in ko se šteje, da ima 
bančni sistem tudi v drugih pogledih trdne 
temelje. Zato bi moral enotni mehanizem 
za reševanje začel delovati šele po izteku 
leta 2017.

Or. en

Predlog spremembe 88
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Razlike v nacionalnih pravilih glede 
reševanja med državami članicami in s tem 
povezanimi upravnimi praksami ter 
pomanjkanje poenotenega postopka 
odločanja na ravni Unije za reševanje 
čezmejnih bank prispevajo k temu 
pomanjkanju zaupanja in nestabilnosti trga, 
saj ne zagotavljajo gotovosti in 
predvidljivosti glede možnega izida 
propada banke. Odločitve glede reševanja, 
sprejete le na nacionalni ravni, lahko 
povzročijo izkrivljanje konkurence in 
nenazadnje škodijo notranjemu trgu.

(2) Razlike v nacionalnih pravilih glede 
reševanja med državami članicami in s tem 
povezanimi upravnimi praksami ter 
pomanjkanje poenotenega postopka 
odločanja na ravni Unije za reševanje 
čezmejnih bank prispevajo k temu 
pomanjkanju zaupanja in nestabilnosti trga, 
saj ne zagotavljajo gotovosti in 
predvidljivosti glede možnega izida 
propada banke.

Or. en

Predlog spremembe 89
Peter Simon, Udo Bullmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Da bi zmanjšali sedanjo 
razdrobljenost finančnih trgov, bi bilo 
treba prekiniti povezavo med državami in 
bančnim sektorjem, ki je med krizo imela 
katastrofalne posledice v vsej Uniji.  
Čeprav bo bančna unija imela trdne 
temelje šele takrat, ko bodo ustanovljeni 
vsi trije stebri, ko bo torej vzpostavljen 
skupni evropski mehanizem za sisteme 
zajamčenih vlog, je vzpostavitev enotnega 
mehanizma za reševanje pomemben korak 
v pravo smer.

Or. de

Predlog spremembe 90
Ramon Tremosa i Balcells
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Nezmožnost nekaterih držav članic, 
da vzpostavijo dobro delujoče institucije 
na področju reševanja bank, je v zadnjih 
letih poslabšala posledice bančne krize.

Or. en

Predlog spremembe 91
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Nacionalni organi lahko imajo 
spodbude za reševanje bank z javnimi 
sredstvi, preden se zatečejo k postopku 
reševanja, zato bo evropski mehanizem za 
reševanje nadvse pomemben za 
oblikovanje enotnih konkurenčnih 
pogojev ter bolj nevtralen pristop za 
odločitev, ali je treba rešiti določeno 
banko.

Or. en

Predlog spremembe 92
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Direktiva [ ] Evropskega parlamenta in 
Sveta [ ] je v določeni meri uskladila 
nacionalna pravila za reševanje bank ter 
zagotovila sodelovanje med organi za 
reševanje pri obravnavanju propadov 
čezmejnih bank. Vendar uskladitev, ki jo 
določa Direktiva [ ], ni zaključena,

(6) Direktiva [ ] Evropskega parlamenta in 
Sveta [ ] je v določeni meri uskladila 
nacionalna pravila za reševanje bank ter 
zagotovila sodelovanje med organi za 
reševanje pri obravnavanju propadov 
čezmejnih bank. Vendar postopek 
odločanja ni centraliziran. Direktiva [ ] v 



AM\1006888SL.doc 7/173 PE521.747v01-00

SL

postopek odločanja pa ni centraliziran.
Direktiva [ ] v osnovi določa skupne 
instrumente in pooblastila za reševanje, ki 
so na voljo nacionalnim organom vsake 
države članice, vendar prepušča 
nacionalnim organom presojo glede 
uporabe instrumentov in nacionalnih shem 
za financiranje pri podpori postopkov 
reševanja. Direktiva [ ] državam članicam 
ne preprečuje, da bi sprejemale ločene in 
potencialno neskladne odločitve glede 
reševanja čezmejnih skupin, kar lahko 
vpliva na celotne stroške reševanja. Poleg 
tega – ker določa nacionalne sheme za 
financiranje – ne zmanjšuje v zadostni 
meri odvisnosti bank od pomoči iz 
nacionalnih proračunov in ne preprečuje 
različnih pristopov držav članic k uporabi 
shem za financiranje.

osnovi določa skupne instrumente in 
pooblastila za reševanje, ki so na voljo 
nacionalnim organom vsake države 
članice, vendar prepušča nacionalnim 
organom presojo glede uporabe 
instrumentov in nacionalnih shem za 
financiranje pri podpori postopkov 
reševanja. Direktiva [ ] državam članicam 
ne preprečuje, da bi sprejemale ločene in 
potencialno neskladne odločitve glede 
reševanja čezmejnih skupin, kar lahko 
vpliva na celotne stroške reševanja. Poleg 
tega določa nacionalne sheme za 
financiranje.

__________________ __________________

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter 
reševanje kreditnih institucij in 
investicijskih podjetij ter o spremembi 
direktiv Sveta 77/91/EGS in 82/891/ES, 
direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 
2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES in 
2011/35/ES ter Uredbe (EU) št. 1093/2010.
UL C, , str. .

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter 
reševanje kreditnih institucij in 
investicijskih podjetij ter o spremembi 
direktiv Sveta 77/91/EGS in 82/891/ES, 
direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 
2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES in 
2011/35/ES ter Uredbe (EU) št. 1093/2010.
UL C, , str. .

Or. en

Predlog spremembe 93
Bastiaan Belder

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zagotavljanje učinkovitih enotnih 
odločitev za reševanje bank v težavah 
znotraj Unije, vključno z uporabo 
sredstev, ki se zberejo na ravni Unije, je 
bistveno za dokončno vzpostavitev 
notranjega trga za finančne storitve. 
Znotraj notranjega trga lahko propad 

(7) Ukrepi za reševanje slabih posojil v 
bančnih bilancah v državah, ki jih je 
prizadela kriza, nimajo zadostnih jamstev, 
saj določbe o financiranju v izrednih 
razmerah niso zadostne za izpolnjevanje 
kapitalskih zahtev ne na nacionalni ravni 
ne na evropski ravni. Pomanjkanje 
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bank v eni državi članici vpliva na 
stabilnost finančnih trgov celotne Unije. 
Zagotavljanje učinkovitih in enotnih pravil 
reševanja in enakih pogojev financiranja 
reševanja po vseh državah članicah je v 
interesu ne le držav članic, v katerih banke 
delujejo, ampak tudi vseh držav članic na 
splošno kot sredstvo za ohranitev 
konkurence in izboljšanje delovanja 
notranjega trga. Bančni sistemi na 
notranjem trgu so med seboj zelo 
povezani, bančne skupine so mednarodne 
in bančne aktive vsebujejo velik delež 
tujih sredstev. Brez enotnega mehanizma 
za reševanje bi imele bančne krize v 
državah članicah, ki sodelujejo v enotnem 
nadzornem mehanizmu (ENM), močnejši 
negativen sistemski učinek tudi v 
nesodelujočih državah članicah.
Vzpostavitev enotnega mehanizma za 
reševanje bo povečala stabilnost bank 
sodelujočih držav članic ter preprečila 
prelivanje kriz v nesodelujoče države 
članice ter tako olajšala delovanje 
celotnega notranjega trga.

javnega varovalnega mehanizma je 
problematično, zlasti zaradi neuspeha pri 
sprejetju ustreznih sporazumov o pošteni 
razdelitvi bremena med državami 
članicami na eni strani ter med 
euroobmočjem in drugimi državami 
članicami na drugi. Nadalje je treba 
sprejeti preudarne sporazume, s katerimi 
bi preprečili vse morebitne vzorce 
ponavljanja takšnih neravnovesij dolga v 
euroobmočju. V zvezi s tem niso bili 
sprejeti  nobeni učinkoviti dogovori, zato 
bančna unija, ki bi združevala enotni 
mehanizem za reševanje in enotni sklad 
za reševanje ni zaželena.

Or. nl

Predlog spremembe 94
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zagotavljanje učinkovitih enotnih 
odločitev za reševanje bank v težavah 
znotraj Unije, vključno z uporabo sredstev, 
ki se zberejo na ravni Unije, je bistveno za 
dokončno vzpostavitev notranjega trga za 
finančne storitve. Znotraj notranjega trga 
lahko propad bank v eni državi članici 
vpliva na stabilnost finančnih trgov celotne 
Unije. Zagotavljanje učinkovitih in enotnih 
pravil reševanja in enakih pogojev 

(7) Zagotavljanje učinkovitih enotnih 
odločitev za reševanje bank v težavah 
znotraj Unije, vključno z uporabo sredstev, 
ki se zberejo na ravni Unije, je bistveno za 
dokončno vzpostavitev notranjega trga za 
finančne storitve. Znotraj notranjega trga 
lahko propad bank v eni državi članici 
vpliva na stabilnost finančnih trgov celotne 
Unije. Zagotavljanje učinkovitih in enotnih 
pravil reševanja in enakih pogojev 
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financiranja reševanja po vseh državah 
članicah je v interesu ne le držav članic, v 
katerih banke delujejo, ampak tudi vseh 
držav članic na splošno kot sredstvo za 
ohranitev konkurence in izboljšanje 
delovanja notranjega trga. Bančni sistemi 
na notranjem trgu so med seboj zelo 
povezani, bančne skupine so mednarodne 
in bančne aktive vsebujejo velik delež tujih 
sredstev. Brez enotnega mehanizma za 
reševanje bi imele bančne krize v državah 
članicah, ki sodelujejo v enotnem 
nadzornem mehanizmu (ENM), močnejši 
negativen sistemski učinek tudi v 
nesodelujočih državah članicah. 
Vzpostavitev enotnega mehanizma za 
reševanje bo povečala stabilnost bank 
sodelujočih držav članic ter preprečila 
prelivanje kriz v nesodelujoče države 
članice ter tako olajšala delovanje 
celotnega notranjega trga.

financiranja reševanja po vseh državah 
članicah je v interesu ne le držav članic, v 
katerih banke delujejo, ampak tudi vseh 
držav članic na splošno kot sredstvo za 
ohranitev konkurence in izboljšanje 
delovanja notranjega trga. Bančni sistemi 
na notranjem trgu so med seboj zelo 
povezani, bančne skupine so mednarodne 
in bančne aktive vsebujejo velik delež tujih 
sredstev. Brez enotnega mehanizma za 
reševanje bi imele bančne krize v državah 
članicah, ki sodelujejo v enotnem 
nadzornem mehanizmu (ENM), močnejši 
negativen sistemski učinek tudi v 
nesodelujočih državah članicah. 
Vzpostavitev enotnega mehanizma za 
reševanje bo povečala stabilnost bank 
sodelujočih držav članic ter preprečila 
prelivanje kriz v nesodelujoče države 
članice ter tako olajšala delovanje 
celotnega notranjega trga. Mehanizmi za 
sodelovanje v zvezi z institucijami, 
vzpostavljeni v sodelujočih in 
nesodelujočih državah članicah, morajo 
biti jasni, pomembno pa je tudi preprečiti 
diskriminacijo nesodelujočih držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 95
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Za povrnitev zaupanja v bančni 
sektor in njegove verodostojnosti bi 
morala ECB opraviti celovito oceno 
bilance stanja vseh bank, ki so pod 
neposrednim nadzorom. Za banke v 
sodelujočih državah članicah, ki niso pod 
neposrednim nadzorom ECB, bi morali 
pristojni organi v sodelovanju z ECB 
opraviti enakovredno oceno bilance 
stanja, ki je sorazmerna glede na velikost 
in poslovni model banke. Tudi to bi 
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prispevalo k povrnitvi verodostojnosti in 
zagotovitvi, da bodo pregledane vse banke.

Or. en

Predlog spremembe 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Vse sedanje in nove okvire za 
sanacijo in reševanje bank v EU bi 
morala urejati izključno Direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
vzpostavitvi okvira za sanacijo ter 
reševanje kreditnih institucij in 
investicijskih podjetij (DSRB).

Or. en

Predlog spremembe 97
Danuta Maria Hübner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Ker bo imel enotni nadzorni 
mehanizem manjše področje uporabe kot 
enotni mehanizem za reševanje, se lahko 
zgodi, da bo banka nadzirana lokalno, 
reševali pa jo bodo centralno. Zaradi tega 
se lahko pojavijo težave glede 
usklajevanja in uredba o enotnem 
mehanizmu za reševanje bi morala 
vsebovati določbe za obravnavanje teh 
težav.

Or. en

Predlog spremembe 98
Peter Simon
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Odgovornost in nadzor naj bi se v 
bančni uniji izvajala na isti ravni, kar 
pomeni, da bi banke, ki so pod 
neposrednim evropskim nadzorom, 
reševali neposredno na evropski ravni. Za 
kreditne institucije, ki jih v okviru 
skupnega nadzornega mehanizma 
pretežno nadzirajo na nacionalni ravni, bi 
moral biti pristojen nacionalni nadzorni 
organ.

Or. de

Predlog spremembe 99
Danuta Maria Hübner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Enotni nadzorni mehanizem 
omogoča državam članicam, ki niso 
vključene v euroobmočje in so se odločile 
za sodelovanje (opt-in), da s tem 
mehanizmom prekinejo tesno sodelovanje. 
Tako se lahko zgodi, da se država članica 
odloči, da bo zapustila enotni nadzorni 
mehanizem, vendar ima na svojem 
ozemlju institucijo, ki koristi financiranje 
za reševanje iz sklada enotnega 
mehanizma za reševanje. Uredba o 
enotnem mehanizmu za reševanje bi zato 
morala vsebovati določbe za obravnavanje 
takih primerov. 

Or. en

Predlog spremembe 100
Wolf Klinz
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Medtem ko banke v državah članicah, 
ki ostajajo zunaj ENM, na nacionalni ravni 
uživajo koristi, ki izhajajo iz usklajenega 
nadzora, reševanja in finančnih varovalnih 
mehanizmov, se za banke v državah 
članicah, ki sodelujejo v ENM, uporabljajo 
nadzorne sheme Unije ter nacionalne 
sheme za reševanje in finančni varovalni 
mehanizmi. Ta neusklajenost vodi do 
slabšega konkurenčnega položaja za banke 
v državah članicah, ki sodelujejo v ENM, v 
primerjavi z bankami v drugih državah 
članicah. Ker se nadzor in reševanje znotraj 
ENM nahajata na dveh različnih ravneh, 
posredovanje in reševanje bank v državah 
članicah, ki sodelujejo v ENM, ne bi bilo 
tako hitro, dosledno in učinkovito, kot v 
bankah v državah članicah, ki ne sodelujejo 
v ENM. To negativno vpliva na stroške
financiranja za te banke in jih postavlja v 
slabši konkurenčni položaj, kar ima 
negativne posledice za države članice, v 
katerih delujejo te banke, in za celotno 
delovanje notranjega trga. Zato je 
centraliziran mehanizem za reševanje 
bistvenega pomena za vse banke, ki 
delujejo v državah članicah, ki sodelujejo v 
ENM, da se zagotovijo enaki konkurenčni 
pogoji.

(9) Medtem ko banke v državah članicah, 
ki ostajajo zunaj ENM, na nacionalni ravni 
uživajo koristi, ki izhajajo iz usklajenega 
nadzora, reševanja in finančnih varovalnih 
mehanizmov, se za banke v državah 
članicah, ki sodelujejo v ENM, uporabljajo 
nadzorne sheme Unije ter nacionalne 
sheme za reševanje in finančni varovalni 
mehanizmi. Ta neusklajenost vodi do 
slabšega konkurenčnega položaja za banke 
v državah članicah, ki sodelujejo v ENM, v 
primerjavi z bankami v drugih državah 
članicah. Ker se nadzor in reševanje znotraj 
ENM nahajata na dveh različnih ravneh, 
posredovanje in reševanje bank v državah 
članicah, ki sodelujejo v ENM, ne bi bilo 
tako hitro, dosledno in učinkovito, kot v 
bankah v državah članicah, ki ne sodelujejo 
v ENM. To negativno vpliva na stroške 
financiranja za te banke in jih postavlja v 
slabši konkurenčni položaj, kar ima 
negativne posledice za države članice, v 
katerih delujejo te banke, in za celotno 
delovanje notranjega trga. Zato je 
centraliziran mehanizem za reševanje 
bistvenega pomena za vse banke, ki 
delujejo v državah članicah, ki sodelujejo v 
ENM in so pod neposrednim nadzorom 
ECB, da se zagotovijo enaki konkurenčni 
pogoji.

Or. en

Predlog spremembe 101
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Medtem ko banke v državah članicah, 
ki ostajajo zunaj ENM, na nacionalni ravni 

(9) Medtem ko banke v državah članicah, 
ki ostajajo zunaj ENM, na nacionalni ravni 
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uživajo koristi, ki izhajajo iz usklajenega 
nadzora, reševanja in finančnih varovalnih 
mehanizmov, se za banke v državah 
članicah, ki sodelujejo v ENM, uporabljajo 
nadzorne sheme Unije ter nacionalne 
sheme za reševanje in finančni varovalni 
mehanizmi. Ta neusklajenost vodi do 
slabšega konkurenčnega položaja za banke 
v državah članicah, ki sodelujejo v ENM, v 
primerjavi z bankami v drugih državah 
članicah. Ker se nadzor in reševanje znotraj 
ENM nahajata na dveh različnih ravneh, 
posredovanje in reševanje bank v državah 
članicah, ki sodelujejo v ENM, ne bi bilo 
tako hitro, dosledno in učinkovito, kot v 
bankah v državah članicah, ki ne sodelujejo 
v ENM. To negativno vpliva na stroške
financiranja za te banke in jih postavlja v 
slabši konkurenčni položaj, kar ima 
negativne posledice za države članice, v 
katerih delujejo te banke, in za celotno 
delovanje notranjega trga. Zato je 
centraliziran mehanizem za reševanje 
bistvenega pomena za vse banke, ki 
delujejo v državah članicah, ki sodelujejo v 
ENM, da se zagotovijo enaki konkurenčni 
pogoji.

uživajo koristi, ki izhajajo iz usklajenega 
nadzora, reševanja in finančnih varovalnih 
mehanizmov, se za banke v državah 
članicah, ki sodelujejo v ENM, uporabljajo 
nadzorne sheme Unije ter nacionalne 
sheme za reševanje in finančni varovalni 
mehanizmi. Ta neusklajenost vodi do 
slabšega konkurenčnega položaja za banke 
v državah članicah, ki sodelujejo v ENM, v 
primerjavi z bankami v drugih državah 
članicah. Ker se nadzor in reševanje znotraj 
ENM nahajata na dveh različnih ravneh, 
posredovanje in reševanje bank v državah 
članicah, ki sodelujejo v ENM, ne bi bilo 
tako hitro, dosledno in učinkovito, kot v 
bankah v državah članicah, ki ne sodelujejo 
v ENM. To negativno vpliva na stroške 
financiranja za te banke in jih postavlja v 
slabši konkurenčni položaj, kar ima 
negativne posledice za države članice, v 
katerih delujejo te banke, in za celotno 
delovanje notranjega trga. Zato je 
centraliziran mehanizem za reševanje 
bistvenega pomena za vse banke, ki 
delujejo v državah članicah, ki sodelujejo v 
ENM, da se zagotovijo enaki konkurenčni 
pogoji. Nadvse pomembno je, da se zaščiti 
delovanje notranjega trga. Vzpostavitev 
enotnega mehanizma za reševanje ne bi 
smela privesti do diskriminacije 
nesodelujočih držav članic, na primer 
glede reševanja čezmejnih bank.

Or. en

Predlog spremembe 102
Sharon Bowles
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Delitev odgovornosti za reševanje 
med nacionalnimi ravnmi in ravnjo Unije 
bi morala biti usklajena z delitvijo 
nadzornih odgovornosti med temi ravnmi.
Dokler nadzor v državi članici ostaja na 
nacionalni ravni, bi morala ta država 

(10) Delitev odgovornosti za reševanje 
med nacionalnimi ravnmi in ravnjo Unije 
bi morala biti usklajena z delitvijo 
nadzornih odgovornosti med temi ravnmi.
Dokler nadzor v državi članici ostaja na 
nacionalni ravni, bi morala ta država 
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članica ostati odgovorna za finančne 
posledice propada banke. Enotni 
mehanizem za reševanje bi zato moral 
zajemati zgolj banke in finančne institucije 
s sedežem v državah članicah, ki sodelujejo 
v ENM in so pod nadzorom ECB v okviru 
ENM. Banke s sedežem v državah 
članicah, ki ne sodelujejo v ENM, ne bi 
smele biti predmet enotnega mehanizma za 
reševanje. Če takšna država članica 
postane predmet enotnega mehanizma za 
reševanje, bi to zanjo ustvarilo napačne 
spodbude. Zlasti bi lahko nadzorniki v teh 
državah članicah postali bolj popustljivi 
do bank v njihovi jurisdikciji, saj ne bi bili 
odgovorni za celotno finančno tveganje 
njihovega propada. Zato bi se moral za 
zagotovitev vzporednega izvajanja z ENM 
enotni mehanizem za reševanje uporabljati 
za države članice, ki sodelujejo v ENM. Ko 
se država članica pridruži ENM, bi morala 
avtomatsko postati predmet enotnega 
mehanizma za reševanje. V končni fazi naj 
bi se enotni mehanizem za reševanje 
razširil na celotni notranji trg.

članica ostati odgovorna za finančne 
posledice propada banke. Enotni 
mehanizem za reševanje bi zato moral 
zajemati zgolj banke in finančne institucije 
s sedežem v državah članicah, ki sodelujejo 
v ENM in so pod nadzorom ECB v okviru 
ENM. Banke s sedežem v državah 
članicah, ki ne sodelujejo v ENM, ne bi 
smele biti predmet enotnega mehanizma za 
reševanje. Če takšna država članica 
postane predmet enotnega mehanizma za 
reševanje, bi to povečalo jurisdikcijsko 
neskladje, ki si ga ta uredba prizadeva 
odpraviti za enotni nadzorni mehanizem.
Zato bi se moral za zagotovitev 
vzporednega izvajanja z ENM enotni 
mehanizem za reševanje uporabljati za 
države članice, ki sodelujejo v ENM. Ko se 
država članica pridruži ENM, bi morala 
avtomatsko postati predmet enotnega 
mehanizma za reševanje. V končni fazi naj 
bi se enotni mehanizem za reševanje 
razširil na celotni notranji trg.

Or. en

Predlog spremembe 103
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Podobno kot pri enotnem 
nadzornem mehanizmu bi moral biti pri 
vzpostavitvi enotnega mehanizma za 
reševanje odbor odgovoren za pripravo 
memoranduma o soglasju v zvezi s pravili 
in postopki, ki jih morajo upoštevati 
nacionalni organi za reševanje in odbor. 
Odbor bi moral biti odgovoren za pripravo 
načrtov za reševanje kreditnih institucij, 
ki so pod neposrednim nadzorom ECB v 
okviru enotnega nadzornega mehanizma, 
pa tudi vseh čezmejnih institucij in 
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skupin, pri čemer bi bili nacionalni organi 
za reševanje pristojni za pripravo načrtov 
za reševanje kreditnih institucij, ki se 
nahajajo izključno v njihovi državi članici 
in niso čezmejni subjekti, vendar bi moral 
končno potrditev vedno podati odbor. 
Enako načelo bi bilo treba uporabiti pri 
sprejemanju programov reševanja in 
ukrepov na podlagi močnega in tesnega 
sodelovanja.

Or. en

Predlog spremembe 104
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10b) Oblikovanje bančne unije je projekt, 
ki ga ne gre podcenjevati tako z vidika 
ciljev kot glede nenadzorovanih posledic. 
Čeprav potrebujemo enotni finančni 
okvir, bi morale države članice in 
evropske institucije uskladiti stališča o 
tem projektu, da bi dosegle celovit, trden 
in uspešen okvir. 

Or. en

Predlog spremembe 105
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10c) Da ne bi ogrozili prihodnosti našega 
bančnega sistema, je treba doseči 
uravnotežen pristop med predvidljivostjo 
in prožnostjo. Zaščititi bi bilo treba 
uravnotežen pristop med vlogo centralnih 
organov in nacionalnih organov, 
pomembne vloge nacionalnih organov pa 
nikoli ne bi smeli podcenjevati. Natančno 
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bi bilo treba oceniti učinek, ki ga bo imel 
celoten projekt na nezavarovane 
nadrejene upnike, vključno s pričakovanji 
nižje izgube pri reševanju, kot bi jo 
pričakovali pri insolventnosti.

Or. en

Predlog spremembe 106
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10d) Pred začetkom veljavnosti enotnega 
nadzornega mehanizma bi morali čim bolj 
uskladiti direktivo o sanaciji in reševanju 
bank ter enotni mehanizem za reševanje, 
predvsem za preprečitev neželenih 
negativnih posledic v okviru možnega 
reševanja kreditnih institucij, do katerih 
bi lahko prišlo v prehodnem obdobju, 
predvsem v državah članicah z višjim 
kreditnim tveganjem.

Or. en

Predlog spremembe 107
Peter Simon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Enotni sklad za reševanje bank (v 
nadaljnjem besedilu: sklad) je bistven 
element, brez katerega enotni mehanizem 
za reševanje ne bi mogel delovati ustrezno. 
Različni sistemi nacionalnega 
financiranja bi ovirali uporabo enotnih 
pravil za reševanje bank na notranjem 
trgu. Sklad bi moral pomagati zagotoviti 
enotne upravne prakse na področju 
financiranja reševanja ter preprečiti 
oblikovanje ovir za izvajanje temeljnih 

(11) Enotni sklad za reševanje bank (v 
nadaljnjem besedilu: sklad) je bistven 
element, brez katerega enotni mehanizem 
za reševanje ne bi mogel delovati ustrezno. 
Sklad morajo neposredno financirati banke 
in mora biti zbran na ravni Unije, da se 
lahko sredstva za reševanje objektivno 
razporejajo med države članice, s čimer se 
bo povečala finančna stabilnost in omejila 
povezanost med ugotovljenim fiskalnim 
položajem posameznih držav članic ter 
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svoboščin ali izkrivljanje konkurence na 
enotnem trgu zaradi različnih 
nacionalnih praks. Sklad morajo 
neposredno financirati banke in mora biti 
zbran na ravni Unije, da se lahko sredstva 
za reševanje objektivno razporejajo med 
države članice, s čimer se bo povečala 
finančna stabilnost in omejila povezanost 
med ugotovljenim fiskalnim položajem 
posameznih držav članic ter stroški 
financiranja bank in podjetij, ki delujejo v 
teh državah članicah.

stroški financiranja velikih, sistemsko 
pomembnih bank in podjetij, ki delujejo v 
teh državah članicah. Kreditne institucije, 
ki vplačujejo v enotni sklad za reševanje 
bank, bi morale biti izvzete iz obveznosti 
vplačevanja v nacionalne sklade za 
reševanje, da se prepreči dvojna 
obremenitev.

Or. de

Predlog spremembe 108
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Enotni sklad za reševanje bank (v
nadaljnjem besedilu: sklad) je bistven 
element, brez katerega enotni mehanizem 
za reševanje ne bi mogel delovati ustrezno.
Različni sistemi nacionalnega financiranja 
bi ovirali uporabo enotnih pravil za 
reševanje bank na notranjem trgu. Sklad bi 
moral pomagati zagotoviti enotne upravne 
prakse na področju financiranja reševanja 
ter preprečiti oblikovanje ovir za izvajanje 
temeljnih svoboščin ali izkrivljanje 
konkurence na enotnem trgu zaradi 
različnih nacionalnih praks. Sklad morajo 
neposredno financirati banke in mora biti
zbran na ravni Unije, da se lahko sredstva 
za reševanje objektivno razporejajo med 
države članice, s čimer se bo povečala 
finančna stabilnost in omejila povezanost 
med ugotovljenim fiskalnim položajem 
posameznih držav članic ter stroški 
financiranja bank in podjetij, ki delujejo v 
teh državah članicah.

(11) Mreža nacionalnih skladov za 
reševanje bank (v nadaljnjem besedilu: 
sklad) je bistven element, brez katerega 
enotni mehanizem za reševanje ne bi 
mogel delovati ustrezno. Različni sistemi 
nacionalnega financiranja bi ovirali 
uporabo enotnih pravil za reševanje bank 
na notranjem trgu. Sklad bi moral pomagati 
zagotoviti enotne upravne prakse na 
področju financiranja reševanja ter 
preprečiti oblikovanje ovir za izvajanje 
temeljnih svoboščin ali izkrivljanje 
konkurence na enotnem trgu zaradi 
različnih nacionalnih praks. Nacionalne 
sklade morajo neposredno financirati 
banke in morajo biti zbrani na ravni Unije, 
da se lahko sredstva za reševanje 
objektivno razporejajo med države članice. 
Pri financiranju bi sodelovali samo 
nacionalni skladi za reševanje držav 
članic, v katerih deluje banka, ki je v 
postopku reševanja, in sicer glede na delež 
finančne dejavnosti, s čimer se bo 
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povečala finančna stabilnost in omejila 
povezanost med ugotovljenim fiskalnim 
položajem posameznih držav članic ter 
stroški financiranja bank in podjetij, ki 
delujejo v teh državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 109
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Enotni sklad za reševanje bank (v 
nadaljnjem besedilu: sklad) je bistven 
element, brez katerega enotni mehanizem 
za reševanje ne bi mogel delovati ustrezno. 
Različni sistemi nacionalnega financiranja 
bi ovirali uporabo enotnih pravil za 
reševanje bank na notranjem trgu. Sklad bi 
moral pomagati zagotoviti enotne upravne 
prakse na področju financiranja reševanja 
ter preprečiti oblikovanje ovir za izvajanje 
temeljnih svoboščin ali izkrivljanje 
konkurence na enotnem trgu zaradi 
različnih nacionalnih praks. Sklad morajo 
neposredno financirati banke in mora biti 
zbran na ravni Unije, da se lahko sredstva 
za reševanje objektivno razporejajo med 
države članice, s čimer se bo povečala 
finančna stabilnost in omejila povezanost 
med ugotovljenim fiskalnim položajem 
posameznih držav članic ter stroški 
financiranja bank in podjetij, ki delujejo v 
teh državah članicah.

(11) Enotni sklad za reševanje bank (v 
nadaljnjem besedilu: sklad) je bistven 
element, brez katerega enotni mehanizem 
za reševanje ne bi mogel delovati ustrezno. 
Različni sistemi nacionalnega financiranja 
bi ovirali uporabo enotnih pravil za 
reševanje bank na notranjem trgu. Sklad bi 
moral pomagati zagotoviti enotne upravne 
prakse na področju financiranja reševanja 
ter preprečiti oblikovanje ovir za izvajanje 
temeljnih svoboščin ali izkrivljanje 
konkurence na enotnem trgu zaradi 
različnih nacionalnih praks. Sklad morajo 
neposredno financirati banke in mora biti 
zbran na ravni Unije, da se lahko sredstva 
za reševanje objektivno razporejajo med 
države članice, s čimer se bo povečala 
finančna stabilnost in omejila povezanost 
med ugotovljenim fiskalnim položajem 
posameznih držav članic ter stroški 
financiranja bank in podjetij, ki delujejo v 
teh državah članicah. Sodelujoče banke bi 
morale prispevati k financiranju enega 
programa, bodisi nacionalnega sklada ali 
enotnega sklada za reševanje. 

Or. en

Predlog spremembe 110
Pablo Zalba Bidegain
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Enotni sklad za reševanje bank (v 
nadaljnjem besedilu: sklad) je bistven 
element, brez katerega enotni mehanizem 
za reševanje ne bi mogel delovati ustrezno. 
Različni sistemi nacionalnega financiranja 
bi ovirali uporabo enotnih pravil za 
reševanje bank na notranjem trgu. Sklad bi 
moral pomagati zagotoviti enotne upravne 
prakse na področju financiranja reševanja 
ter preprečiti oblikovanje ovir za izvajanje 
temeljnih svoboščin ali izkrivljanje 
konkurence na enotnem trgu zaradi 
različnih nacionalnih praks. Sklad morajo 
neposredno financirati banke in mora biti 
zbran na ravni Unije, da se lahko sredstva 
za reševanje objektivno razporejajo med 
države članice, s čimer se bo povečala 
finančna stabilnost in omejila povezanost 
med ugotovljenim fiskalnim položajem 
posameznih držav članic ter stroški 
financiranja bank in podjetij, ki delujejo v 
teh državah članicah.

(11) Enotni sklad za reševanje bank (v 
nadaljnjem besedilu: sklad) je bistven 
element, brez katerega enotni mehanizem 
za reševanje ne bi mogel delovati ustrezno. 
Različni sistemi nacionalnega financiranja 
bi ovirali uporabo enotnih pravil za 
reševanje bank na notranjem trgu. Sklad bi 
moral pomagati zagotoviti enotne upravne 
prakse na področju financiranja reševanja 
ter preprečiti oblikovanje ovir za izvajanje 
temeljnih svoboščin ali izkrivljanje 
konkurence na enotnem trgu zaradi 
različnih nacionalnih praks. Sklad morajo 
neposredno financirati banke in mora biti 
zbran na ravni Unije, da se lahko sredstva 
za reševanje objektivno razporejajo med 
države članice, s čimer se bo povečala 
finančna stabilnost in omejila povezanost 
med ugotovljenim fiskalnim položajem 
posameznih držav članic ter stroški 
financiranja bank in podjetij, ki delujejo v 
teh državah članicah. Da bi ohranili 
pravno podlago, ki jo določa člen 114 
PDEU, ter še bolj zrahljali to povezanost, 
bi morali prepovedati odločitve enotnega 
mehanizma za reševanje, ki bi neposredno 
posegale v fiskalne obveznosti držav 
članic.

Or. en

Predlog spremembe 111
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Centralizirana uporaba pravil za 
reševanje bank, določenih v Direktivi [ ], s 
strani enotnega organa Unije za reševanje v 
sodelujočih državah članicah se lahko 

(13) Centralizirana uporaba pravil za 
reševanje bank, določenih v Direktivi [ ], s 
strani enotnega organa Unije za reševanje v 
sodelujočih državah članicah se lahko 
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zagotovi le, če se pravila o vzpostavitvi in 
delovanju enotnega mehanizma za 
reševanje v državah članicah uporabljajo 
neposredno, da se preprečijo različne 
razlage med državami članicami. To bi 
moralo koristiti notranjemu trgu kot celoti, 
saj bo prispevalo k zagotavljanju poštene 
konkurence in preprečevanju ovir za prosto 
izvajanje temeljnih svoboščin ne le v 
sodelujočih državah članicah, ampak na 
celotnem notranjem trgu.

zagotovi le, če se pravila o vzpostavitvi in 
delovanju enotnega mehanizma za 
reševanje v državah članicah uporabljajo 
neposredno, da se preprečijo različne 
razlage med državami članicami. Da bi 
zagotovili harmonizirano uporabo 
instrumentov za reševanje, bi moral odbor 
skupaj s Komisijo sprejeti priročnik za 
reševanje, v katerem bi opredelil jasna in 
natančna navodila za uporabo 
instrumentov za reševanje, ki so določena 
v direktivi [ ]. To bi moralo koristiti 
notranjemu trgu kot celoti, saj bo 
prispevalo k zagotavljanju poštene 
konkurence in preprečevanju ovir za prosto 
izvajanje temeljnih svoboščin ne le v 
sodelujočih državah članicah, ampak na 
celotnem notranjem trgu.

Or. en

Predlog spremembe 112
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Centralizirana uporaba pravil za 
reševanje bank, določenih v Direktivi [ ], s 
strani enotnega organa Unije za reševanje 
v sodelujočih državah članicah se lahko 
zagotovi le, če se pravila o vzpostavitvi in 
delovanju enotnega mehanizma za 
reševanje v državah članicah uporabljajo 
neposredno, da se preprečijo različne 
razlage med državami članicami. To bi 
moralo koristiti notranjemu trgu kot celoti, 
saj bo prispevalo k zagotavljanju poštene 
konkurence in preprečevanju ovir za prosto 
izvajanje temeljnih svoboščin ne le v 
sodelujočih državah članicah, ampak na 
celotnem notranjem trgu.

(13) Centralizirana uporaba pravil za 
reševanje bank, določenih v Direktivi [ ], s 
strani enotnega mehanizma Unije za 
reševanje v sodelujočih državah članicah se 
lahko zagotovi le, če se pravila o 
vzpostavitvi in delovanju enotnega 
mehanizma za reševanje v državah 
članicah uporabljajo neposredno, da se 
preprečijo različne razlage med državami 
članicami. To bi moralo koristiti 
notranjemu trgu kot celoti, saj bo 
prispevalo k zagotavljanju poštene 
konkurence in preprečevanju ovir za prosto 
izvajanje temeljnih svoboščin ne le v 
sodelujočih državah članicah, ampak na 
celotnem notranjem trgu.

Or. en
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Predlog spremembe 113
Peter Simon, Udo Bullmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Podobno kot področje uporabe 
Uredbe Sveta (EU) št. …/… bi moral
enotni mehanizem za reševanje zajeti vse 
kreditne institucije, ki delujejo v 
sodelujočih državah članicah. Vendar bi 
moralo biti znotraj okvira enotnega 
mehanizma za reševanje mogoče 
neposredno rešiti katero koli kreditno 
institucijo sodelujoče države članice, da se 
preprečijo neskladnosti znotraj notranjega 
trga pri obravnavi propadajočih institucij 
in upnikov v postopku reševanja. Če so 
nadrejeno podjetje, investicijska podjetja in 
finančne institucije vključeni v 
konsolidiran nadzor ECB, bi morali biti 
vključeni v področje uporabe enotnega 
mehanizma za reševanje. Čeprav ECB ni 
edini nadzornik teh institucij, bo edini 
nadzornik, ki bo imel splošen vpogled v 
tveganje, ki mu je izpostavljena celotna 
skupina, in tako posredno tudi posamezni 
člani skupine. Izključitev subjektov, ki so 
del konsolidiranega nadzora ECB, iz 
področja uporabe enotnega mehanizma za 
reševanje bi onemogočila načrtovanje 
reševanja bančnih skupin ter sprejetje 
strategije za reševanje skupine, zaradi česar 
bi bile odločitve glede reševanja precej 
manj učinkovite.

(14) Odgovornost in nadzor naj bi se v 
bančni uniji izvajala na isti ravni. Banke, 
ki so pod neposrednim evropskim 
nadzorom, naj bi zato reševali neposredno 
na evropski ravni. Enotni mehanizem za 
reševanje naj bi zato zajemal vse kreditne 
institucije, ki so pod neposrednim 
nadzorom ECB. Če so nadrejeno podjetje, 
investicijska podjetja in finančne institucije 
vključeni v konsolidiran nadzor ECB, bi 
morali biti vključeni v področje uporabe 
enotnega mehanizma za reševanje. Čeprav 
ECB ni edini nadzornik teh institucij, bo 
edini nadzornik, ki bo imel splošen 
vpogled v tveganje, ki mu je izpostavljena 
celotna skupina, in tako posredno tudi 
posamezni člani skupine. Izključitev 
subjektov, ki so del konsolidiranega 
nadzora ECB, iz področja uporabe 
enotnega mehanizma za reševanje bi 
onemogočila načrtovanje reševanja 
bančnih skupin ter sprejetje strategije za 
reševanje skupine, zaradi česar bi bile 
odločitve glede reševanja precej manj 
učinkovite.

Or. de

Predlog spremembe 114
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Podobno kot področje uporabe 
Uredbe Sveta (EU) št. …/… bi moral
enotni mehanizem za reševanje zajeti vse 
kreditne institucije, ki delujejo v 
sodelujočih državah članicah. Vendar bi 
moralo biti znotraj okvira enotnega 
mehanizma za reševanje mogoče 
neposredno rešiti katero koli kreditno 
institucijo sodelujoče države članice, da se 
preprečijo neskladnosti znotraj notranjega 
trga pri obravnavi propadajočih institucij 
in upnikov v postopku reševanja. Če so 
nadrejeno podjetje, investicijska podjetja in 
finančne institucije vključeni v 
konsolidiran nadzor ECB, bi morali biti 
vključeni v področje uporabe enotnega 
mehanizma za reševanje. Čeprav ECB ni 
edini nadzornik teh institucij, bo edini 
nadzornik, ki bo imel splošen vpogled v 
tveganje, ki mu je izpostavljena celotna 
skupina, in tako posredno tudi posamezni 
člani skupine. Izključitev subjektov, ki so 
del konsolidiranega nadzora ECB, iz 
področja uporabe enotnega mehanizma za 
reševanje bi onemogočila načrtovanje 
reševanja bančnih skupin ter sprejetje 
strategije za reševanje skupine, zaradi česar 
bi bile odločitve glede reševanja precej 
manj učinkovite.

(14) V bančni uniji bi morali razlikovati 
med nadzorom in reševanjem kreditnih 
institucij na evropski in nacionalni ravni. 
Kreditne institucije, ki so pod 
neposrednim nadzorom na evropski ravni 
v okviru enotnega nadzornega 
mehanizma, bi morale biti vključene v
področje uporabe te uredbe. Enotni 
mehanizem za reševanje bi moral tako 
zajemati vse kreditne institucije, ki so pod 
neposrednim nadzorom ECB. Kreditne 
institucije, ki so pod nadzorom na 
nacionalni ravni, bi bilo treba tudi 
reševati na nacionalni ravni. Če so 
nadrejeno podjetje, investicijska podjetja in 
finančne institucije vključeni v 
konsolidiran nadzor ECB, bi morali biti 
vključeni v področje uporabe enotnega 
mehanizma za reševanje. Čeprav ECB ni 
edini nadzornik teh institucij, bo edini 
nadzornik, ki bo imel splošen vpogled v 
tveganje, ki mu je izpostavljena celotna 
skupina, in tako posredno tudi posamezni 
člani skupine. Izključitev subjektov, ki so 
del konsolidiranega nadzora ECB, iz 
področja uporabe enotnega mehanizma za 
reševanje bi onemogočila načrtovanje 
reševanja bančnih skupin ter sprejetje 
strategije za reševanje skupine, zaradi česar 
bi bile odločitve glede reševanja precej 
manj učinkovite.

Or. en

Predlog spremembe 115
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Podobno kot področje uporabe 
Uredbe Sveta (EU) št. …/… bi moral 
enotni mehanizem za reševanje zajeti vse 

(14) Če so nadrejeno podjetje, investicijska 
podjetja in finančne institucije vključeni v 
konsolidiran nadzor ECB, bi morali biti 
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kreditne institucije, ki delujejo v 
sodelujočih državah članicah. Vendar bi 
moralo biti znotraj okvira enotnega 
mehanizma za reševanje mogoče 
neposredno rešiti katero koli kreditno 
institucijo sodelujoče države članice, da se 
preprečijo neskladnosti znotraj notranjega 
trga pri obravnavi propadajočih institucij 
in upnikov v postopku reševanja. Če so 
nadrejeno podjetje, investicijska podjetja in 
finančne institucije vključeni v 
konsolidiran nadzor ECB, bi morali biti 
vključeni v področje uporabe enotnega 
mehanizma za reševanje. Čeprav ECB ni 
edini nadzornik teh institucij, bo edini 
nadzornik, ki bo imel splošen vpogled v 
tveganje, ki mu je izpostavljena celotna 
skupina, in tako posredno tudi posamezni 
člani skupine. Izključitev subjektov, ki so 
del konsolidiranega nadzora ECB, iz 
področja uporabe enotnega mehanizma za 
reševanje bi onemogočila načrtovanje 
reševanja bančnih skupin ter sprejetje 
strategije za reševanje skupine, zaradi česar 
bi bile odločitve glede reševanja precej 
manj učinkovite.

vključeni v področje uporabe enotnega
mehanizma za reševanje. Čeprav ECB ni 
edini nadzornik teh institucij, bo edini 
nadzornik, ki bo imel splošen vpogled v 
tveganje, ki mu je izpostavljena celotna 
skupina, in tako posredno tudi posamezni 
člani skupine. Izključitev subjektov, ki so 
del konsolidiranega nadzora ECB, iz 
področja uporabe enotnega mehanizma za 
reševanje bi onemogočila načrtovanje 
reševanja bančnih skupin ter sprejetje 
strategije za reševanje skupine, zaradi česar 
bi bile odločitve glede reševanja precej 
manj učinkovite.

Or. en

Predlog spremembe 116
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Znotraj enotnega mehanizma za 
reševanje bi bilo treba odločitve sprejemati 
na najbolj ustrezni ravni.

(15) Znotraj enotnega mehanizma za 
reševanje bi bilo treba odločitve sprejemati 
na najbolj ustrezni ravni. Podobno bi 
moral biti odbor za reševanje enotnega 
mehanizma za reševanje (v nadaljnjem 
besedilu: odbor) ustanovljen za delovanje 
kot enotni organ za reševanje.

Or. en
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Predlog spremembe 117
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Znotraj enotnega mehanizma za 
reševanje bi bilo treba odločitve sprejemati 
na najbolj ustrezni ravni.

(15) Znotraj enotnega mehanizma za 
reševanje bi bilo treba odločitve sprejemati 
na najbolj ustrezni ravni. Odbor, zlasti pa 
njegove izvršne seje, bi morali v čim 
večjem obsegu pooblastiti za pripravo in 
sprejemanje vseh odločitev o postopku 
reševanja, pri tem pa spoštovati vlogo 
Komisije, kot je določeno v PDEU, zlasti v 
njenih členih 114 in 107.

Or. en

Predlog spremembe 118
Burkhard Balz
Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) ECB je kot nadzornik znotraj ENM v 
najboljšem položaju, da oceni, ali kreditna 
institucija propada ali bo verjetno propadla 
ter ali ni nobene razumne možnosti, da bi v 
razumnem času kakršen koli alternativen 
ukrep zasebnega sektorja ali nadzorni 
ukrep preprečil njen propad. Odbor bi
moral po obvestilu ECB Komisiji 
predložiti priporočilo. Glede na potrebo po 
uravnoteženju različnih interesov, ki so v 
igri, bi se morala Komisija odločiti, ali bo 
za institucijo začela postopek reševanja ali 
ne, ter bi morala prav tako sprejeti 
odločitev o jasnem in natančnem okviru 
za reševanje, s katerim pripravi ukrepe za 
reševanje, ki jih mora sprejeti odbor. 
Znotraj tega okvira bi se moral odbor 
odločiti o programu reševanja ter 
nacionalnim organom za reševanje 
odrediti, katere instrumente in pooblastila 
za reševanje naj uporabijo na nacionalni 

(16) ECB je kot nadzornik znotraj ENM v 
najboljšem položaju, da oceni, ali kreditna 
institucija propada ali bo verjetno propadla 
ter ali ni nobene razumne možnosti, da bi v 
razumnem času kakršen koli alternativen 
ukrep zasebnega sektorja ali nadzorni 
ukrep preprečil njen propad.
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ravni.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena 16(6) Komisija pri postopku reševanja ne bo imela 
vodilne vloge niti pristojnosti odločanja v zvezi z reševanjem kreditnih institucij. Zato ne bo 
odločala, ali se bo za subjekt uporabil postopek reševanja, saj bi to pomenilo prekoračitev 
njenih pristojnosti.

Predlog spremembe 119
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) ECB je kot nadzornik znotraj ENM v 
najboljšem položaju, da oceni, ali kreditna 
institucija propada ali bo verjetno propadla 
ter ali ni nobene razumne možnosti, da bi v 
razumnem času kakršen koli alternativen 
ukrep zasebnega sektorja ali nadzorni 
ukrep preprečil njen propad. Odbor bi 
moral po obvestilu ECB Komisiji 
predložiti priporočilo. Glede na potrebo po 
uravnoteženju različnih interesov, ki so v 
igri, bi se morala Komisija odločiti, ali bo 
za institucijo začela postopek reševanja ali 
ne, ter bi morala prav tako sprejeti 
odločitev o jasnem in natančnem okviru za 
reševanje, s katerim pripravi ukrepe za 
reševanje, ki jih mora sprejeti odbor.
Znotraj tega okvira bi se moral odbor 
odločiti o programu reševanja ter 
nacionalnim organom za reševanje 
odrediti, katere instrumente in pooblastila 
za reševanje naj uporabijo na nacionalni 
ravni.

(16) ECB je kot nadzornik znotraj ENM v 
najboljšem položaju, da oceni, ali kreditna 
institucija propada ali bo verjetno propadla 
ter ali ni nobene razumne možnosti, da bi v 
razumnem času kakršen koli alternativen 
ukrep zasebnega sektorja ali nadzorni 
ukrep preprečil njen propad. ECB na 
podlagi meril iz direktive (DSRB) odloči, 
ali bo za institucijo uporabila postopek 
reševanja ali ne. Odbor bi moral sprejeti 
odločitev o jasnem in natančnem okviru za 
reševanje, s katerim pripravi ukrepe za 
reševanje, ki jih mora sprejeti domači 
nacionalni organ za reševanje. Znotraj 
tega okvira bi se moral odbor odločiti o 
programu reševanja ter domačim, po 
potrebi pa tudi gostujočim nacionalnim 
organom za reševanje odrediti, katere 
instrumente in pooblastila za reševanje naj 
uporabijo na nacionalni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Glede na stališče odbora ECON o DSRB bi moral reševanje sprožiti pristojni organ (torej 
ECB znotraj ENM).
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Predlog spremembe 120
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) ECB je kot nadzornik znotraj ENM v 
najboljšem položaju, da oceni, ali kreditna 
institucija propada ali bo verjetno propadla 
ter ali ni nobene razumne možnosti, da bi v 
razumnem času kakršen koli alternativen 
ukrep zasebnega sektorja ali nadzorni 
ukrep preprečil njen propad. Odbor bi 
moral po obvestilu ECB Komisiji 
predložiti priporočilo. Glede na potrebo po 
uravnoteženju različnih interesov, ki so v 
igri, bi se morala Komisija odločiti, ali bo 
za institucijo začela postopek reševanja ali 
ne, ter bi morala prav tako sprejeti
odločitev o jasnem in natančnem okviru 
za reševanje, s katerim pripravi ukrepe za 
reševanje, ki jih mora sprejeti odbor. 
Znotraj tega okvira bi se moral odbor 
odločiti o programu reševanja ter 
nacionalnim organom za reševanje 
odrediti, katere instrumente in pooblastila 
za reševanje naj uporabijo na nacionalni 
ravni.

(16) ECB je kot nadzornik znotraj ENM v 
najboljšem položaju, da oceni, ali kreditna 
institucija propada ali bo verjetno propadla 
ter ali ni nobene razumne možnosti, da bi v 
razumnem času kakršen koli alternativen 
ukrep zasebnega sektorja ali nadzorni 
ukrep preprečil njen propad. Zato bi 
morala ECB, ko meni, da bo institucija 
propada ali bo verjetno propadla, obvestiti
odbor. Odbor bi moral na podlagi 
obvestila ECB oblikovati program 
reševanja na podlagi načrtov reševanja, 
določb v okviru direktive o sanaciji in 
reševanju bank [] in odločitev Komisije o 
državni pomoči ter nacionalnim organom 
za reševanje odrediti, katere instrumente in 
pooblastila za reševanje naj uporabijo na 
nacionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 121
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) ECB je kot nadzornik znotraj ENM v 
najboljšem položaju, da oceni, ali kreditna 
institucija propada ali bo verjetno propadla 
ter ali ni nobene razumne možnosti, da bi v 
razumnem času kakršen koli alternativen 
ukrep zasebnega sektorja ali nadzorni 
ukrep preprečil njen propad. Odbor bi 

(16) Nadzorni svet ECB je kot nadzornik 
znotraj ENM v najboljšem položaju, da 
oceni, ali kreditna institucija propada ali bo 
verjetno propadla ter ali ni nobene razumne 
možnosti, da bi v razumnem času kakršen 
koli alternativen ukrep zasebnega sektorja 
ali nadzorni ukrep preprečil njen propad.
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moral po obvestilu ECB Komisiji 
predložiti priporočilo. Glede na potrebo po 
uravnoteženju različnih interesov, ki so v 
igri, bi se morala Komisija odločiti, ali bo 
za institucijo začela postopek reševanja ali 
ne, ter bi morala prav tako sprejeti 
odločitev o jasnem in natančnem okviru 
za reševanje, s katerim pripravi ukrepe za 
reševanje, ki jih mora sprejeti odbor.
Znotraj tega okvira bi se moral odbor 
odločiti o programu reševanja ter 
nacionalnim organom za reševanje 
odrediti, katere instrumente in pooblastila 
za reševanje naj uporabijo na nacionalni 
ravni.

Odbor bi moral po obvestilu ECB Komisiji 
predložiti osnutek odločitve o tem, ali bo 
za neko institucijo začel postopek 
reševanja. Osnutek bi moral vsebovati
priporočilo o okviru instrumentov za 
reševanje, če je primerno pa tudi o okviru 
uporabe sklada. Glede na potrebo po 
uravnoteženju različnih interesov, ki so v 
igri, bi se morala Komisija odločiti, da 
sprejme osnutek odločitve. Znotraj tega 
okvira bi se moral odbor odločiti o 
programu reševanja ter nacionalnim 
organom za reševanje odrediti, katere 
instrumente in pooblastila za reševanje naj 
uporabijo na nacionalni ravni. Komisija 
lahko odbor zaprosi, naj osnutek odločitve 
znova preuči.

Or. en

Predlog spremembe 122
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) ECB je kot nadzornik znotraj ENM v 
najboljšem položaju, da oceni, ali kreditna 
institucija propada ali bo verjetno propadla 
ter ali ni nobene razumne možnosti, da bi v 
razumnem času kakršen koli alternativen 
ukrep zasebnega sektorja ali nadzorni 
ukrep preprečil njen propad. Odbor bi 
moral po obvestilu ECB Komisiji 
predložiti priporočilo. Glede na potrebo po 
uravnoteženju različnih interesov, ki so v 
igri, bi se morala Komisija odločiti, ali bo 
za institucijo začela postopek reševanja ali 
ne, ter bi morala prav tako sprejeti 
odločitev o jasnem in natančnem okviru za 
reševanje, s katerim pripravi ukrepe za 
reševanje, ki jih mora sprejeti odbor. 
Znotraj tega okvira bi se moral odbor 
odločiti o programu reševanja ter 

(16) ECB je kot nadzornik znotraj ENM v 
najboljšem položaju, da oceni, ali kreditna 
institucija propada ali bo verjetno propadla 
ter ali ni nobene razumne možnosti, da bi v 
razumnem času kakršen koli alternativen 
ukrep zasebnega sektorja ali nadzorni 
ukrep preprečil njen propad. Odbor bi 
moral na izvršni seji po obvestilu ECB 
Komisiji predložiti priporočilo. Glede na 
potrebo po uravnoteženju različnih 
interesov, ki so v igri, bi se morala 
Komisija odločiti, ali bo za institucijo 
začela postopek reševanja ali ne, ter bi 
morala prav tako sprejeti odločitev o 
jasnem in natančnem okviru za reševanje, s 
katerim pripravi ukrepe za reševanje, ki jih 
mora sprejeti odbor. Znotraj tega okvira bi 
se moral odbor na izvršni seji odločiti o 
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nacionalnim organom za reševanje 
odrediti, katere instrumente in pooblastila 
za reševanje naj uporabijo na nacionalni 
ravni.

programu reševanja ter nacionalnim 
organom za reševanje odrediti, katere 
instrumente in pooblastila za reševanje naj 
uporabijo na nacionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 123
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16 a) Evropska komisija pri postopku 
reševanja, kot je določen v tej uredbi, ne 
bi smela imeti vodilne vloge niti 
pristojnosti odločanja v zvezi z reševanjem 
kreditnih institucij iz člena 2.

Or. en

Predlog spremembe 124
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Odbor bi moral biti pooblaščen za 
sprejemanje odločitev, zlasti v povezavi z 
načrtovanjem reševanja, oceno o 
rešljivosti, odpravo ovir za rešljivost ter 
pripravo ukrepov za reševanje. Nacionalni 
organi za reševanje bi morali pomagati 
odboru pri načrtovanju reševanja in pri 
pripravi odločitev o reševanju. Ker se pri 
izvajanju pooblastil za reševanje uporablja 
nacionalno pravo, bi morali biti nacionalni 
organi za reševanje odgovorni za izvajanje 
odločitev o reševanju.

(17) Odbor bi moral biti pooblaščen za 
sprejemanje odločitev, zlasti v povezavi z 
načrtovanjem reševanja, oceno o 
rešljivosti, opredelitev delitve bremen v 
mreži skladov za reševanje, odpravo ovir 
za rešljivost ter pripravo ukrepov za 
reševanje. Nacionalni organi za reševanje 
bi morali pomagati odboru pri načrtovanju 
reševanja in pri pripravi odločitev o 
reševanju. Ker se pri izvajanju pooblastil 
za reševanje uporablja nacionalno pravo, bi 
morali biti nacionalni organi za reševanje 
odgovorni za izvajanje odločitev o 
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reševanju.

Or. en

Predlog spremembe 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za dobro delovanje notranjega trga je 
bistveno, da ista pravila veljajo za vse 
ukrepe za reševanje, ne glede na to, ali so 
jih sprejeli nacionalni organi za reševanje v 
okviru Direktive [ ] ali so bili sprejeti v 
okviru enotnega mehanizma za reševanje. 
Komisija bo te ukrepe ocenila na podlagi 
člena 107 PDEU. Kadar uporaba shem za 
financiranje reševanja ne vključuje 
državne pomoči v skladu s členom 107(1) 
PDEU, bi morala Komisija za zagotovitev 
enakopravnih konkurenčnih pogojev na 
notranjem trgu oceniti te ukrepe po 
analogiji s členom 107 PDEU. Če 
obvestilo v skladu s členom 108 PDEU ni 
potrebno, ker uporaba sredstev, kot jo 
predlaga odbor, ne vključuje državne 
pomoči v smislu člena 107 PDEU, bi 
morala Komisija pri oceni predlagane 
uporabe sredstev iz sklada za zagotovitev 
celovitosti notranjega trga med 
sodelujočimi in nesodelujočimi državami 
članicami po analogiji uporabiti ustrezna 
pravila o državni pomoči iz člena 107 
PDEU. Odbor ne bi smel sprejeti odločitve 
o programu reševanja, dokler Komisija po 
analogiji s pravili o državni pomoči ne 
zagotovi, da se pri uporabi sredstev iz 
sklada upoštevajo ista pravila kot za 
posredovanja z uporabo nacionalnih 
shem za financiranje.

(18) Za dobro delovanje notranjega trga je 
bistveno, da ista pravila veljajo za vse 
ukrepe za reševanje, ne glede na to, ali so 
jih sprejeli nacionalni organi za reševanje v 
okviru Direktive [ ] ali so bili sprejeti v 
okviru enotnega mehanizma za reševanje. 
Komisija bo te ukrepe ocenila na podlagi 
člena 107 PDEU, za zagotovitev celovitosti 
notranjega trga med sodelujočimi in 
nesodelujočimi državami članicami pa bi 
morala uporabiti ustrezna pravila o državni 
pomoči iz člena 107 PDEU. 

Or. en
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Predlog spremembe 126
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za dobro delovanje notranjega trga je 
bistveno, da ista pravila veljajo za vse 
ukrepe za reševanje, ne glede na to, ali so 
jih sprejeli nacionalni organi za reševanje v 
okviru Direktive [ ] ali so bili sprejeti v 
okviru enotnega mehanizma za reševanje. 
Komisija bo te ukrepe ocenila na podlagi 
člena 107 PDEU. Kadar uporaba shem za 
financiranje reševanja ne vključuje državne 
pomoči v skladu s členom 107(1) PDEU, 
bi morala Komisija za zagotovitev 
enakopravnih konkurenčnih pogojev na 
notranjem trgu oceniti te ukrepe po 
analogiji s členom 107 PDEU. Če obvestilo
v skladu s členom 108 PDEU ni potrebno, 
ker uporaba sredstev, kot jo predlaga 
odbor, ne vključuje državne pomoči v 
smislu člena 107 PDEU, bi morala 
Komisija pri oceni predlagane uporabe 
sredstev iz sklada za zagotovitev 
celovitosti notranjega trga med 
sodelujočimi in nesodelujočimi državami 
članicami po analogiji uporabiti ustrezna 
pravila o državni pomoči iz člena 107 
PDEU. Odbor ne bi smel sprejeti odločitve 
o programu reševanja, dokler Komisija po 
analogiji s pravili o državni pomoči ne 
zagotovi, da se pri uporabi sredstev iz 
sklada upoštevajo ista pravila kot za 
posredovanja z uporabo nacionalnih shem 
za financiranje.

(18) Za dobro delovanje notranjega trga je 
bistveno, da ista pravila veljajo za vse 
ukrepe za reševanje, ne glede na to, ali so 
jih sprejeli nacionalni organi za reševanje v 
okviru Direktive [ ] ali so bili sprejeti v 
okviru enotnega mehanizma za reševanje. 
Komisija bo te ukrepe ocenila na podlagi 
člena 107 PDEU. Kadar uporaba shem za 
financiranje reševanja ne vključuje državne 
pomoči v skladu s členom 107(1) PDEU, 
bi morala Komisija za zagotovitev 
enakopravnih konkurenčnih pogojev na 
notranjem trgu oceniti te ukrepe po 
analogiji s členom 107 PDEU. Če obvestilo 
v skladu s členom 108 PDEU ni potrebno, 
ker uporaba sredstev, kot jo predlaga odbor 
na svoji izvršni seji, ne vključuje državne 
pomoči v smislu člena 107 PDEU, bi 
morala Komisija pri oceni predlagane 
uporabe sredstev iz sklada za zagotovitev 
celovitosti notranjega trga med 
sodelujočimi in nesodelujočimi državami 
članicami po analogiji uporabiti ustrezna 
pravila o državni pomoči iz člena 107 
PDEU. Odbor ne bi smel sprejeti odločitve 
o programu reševanja, dokler Komisija po 
analogiji s pravili o državni pomoči ne 
zagotovi, da se pri uporabi sredstev iz 
sklada upoštevajo ista pravila kot za 
posredovanja z uporabo nacionalnih shem 
za financiranje.

Or. en

Predlog spremembe 127
Krišjānis Kariņš
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Za zagotovitev hitrega in učinkovitega 
postopka odločanja pri reševanju, bi moral 
biti odbor posebna agencija Unije s 
specifično strukturo, ki ustreza njegovim 
specifičnim nalogam in ki odstopa od 
modela vseh drugih agencij Unije. Njegova 
sestava bi morala zagotoviti, da se ustrezno 
upoštevajo vsi zadevni interesi, ki so 
pomembni v postopkih reševanja. Odbor bi
moral delovati na izvršnih in plenarnih 
sejah. Na izvršnih sejah bi ga morali 
sestavljati izvršni direktor, namestnik 
izvršnega direktorja ter predstavniki 
Komisije in ECB. Ob upoštevanju nalog 
odbora bi moral Svet na predlog Komisije 
in po zaslišanju v Evropskem parlamentu 
imenovati izvršnega direktorja in 
namestnika izvršnega direktorja. Med 
posvetovanjem o reševanju banke ali 
skupine, ki deluje znotraj ene sodelujoče 
države članice, bi bilo tudi treba sklicati 
izvršno sejo odbora ter v postopek 
odločanja vključiti člana, ki ga imenuje 
zadevna država članica ter zastopa njen 
nacionalni organ za reševanje. Na 
posvetovanja o čezmejni skupini, bi bilo 
treba povabiti tudi člane, ki jih imenujejo 
domače in vse zadevne gostujoče države 
članice in zastopajo zadevne nacionalne 
organe za reševanje, ki bi sodelovali v 
postopku odločanja izvršne seje odbora. 
Vendar bi morali imeti domači organi in 
gostujoči organi uravnotežen vpliv na 
odločanje, zato bi morali gostujoči organi 
imeti skupaj en glas. Opazovalci, vključno 
s predstavnikom ENM in [Euroskupine], se 
lahko prav tako povabijo na seje odbora.

(19) Za zagotovitev hitrega in učinkovitega 
postopka odločanja pri reševanju, bi moral 
biti odbor posebna agencija Unije s 
specifično strukturo, ki ustreza njegovim 
specifičnim nalogam in ki odstopa od 
modela vseh drugih agencij Unije. Njegova 
sestava bi morala zagotoviti, da se ustrezno 
upoštevajo vsi zadevni interesi, ki so 
pomembni v postopkih reševanja. Odbor bi 
moral delovati na izvršnih in plenarnih 
sejah. Na izvršnih sejah bi ga morali 
sestavljati izvršni direktor, namestnik 
izvršnega direktorja ter predstavniki 
Komisije in ECB. Ob upoštevanju nalog 
odbora bi moral Svet na predlog Komisije 
in po zaslišanju v Evropskem parlamentu 
imenovati izvršnega direktorja in 
namestnika izvršnega direktorja. Med 
posvetovanjem o reševanju banke ali 
skupine, ki deluje znotraj ene sodelujoče 
države članice, bi bilo tudi treba sklicati 
izvršno sejo odbora ter v postopek 
odločanja vključiti člana, ki ga imenuje 
zadevna država članica ter zastopa njen 
nacionalni organ za reševanje. Na 
posvetovanja o čezmejni skupini, bi bilo
treba povabiti tudi člane, ki jih imenujejo 
domače in vse zadevne gostujoče države 
članice in zastopajo zadevne nacionalne 
organe za reševanje, ki bi sodelovali v 
postopku odločanja izvršne seje odbora. 
Da bi zagotovili uravnotežen vpliv na 
odločanje, ki ima negativen fiskalni 
učinek za države članice, v katerih deluje 
čezmejna skupina, bi morala imeti vsaka 
članica, ki predstavlja ustrezni nacionalni 
organ za reševanje, en glas. Opazovalci, 
vključno s predstavnikom ENM in 
[Euroskupine], se lahko prav tako povabijo 
na seje odbora.

Or. en
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Predlog spremembe 128
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Za zagotovitev hitrega in učinkovitega 
postopka odločanja pri reševanju, bi moral 
biti odbor posebna agencija Unije s 
specifično strukturo, ki ustreza njegovim 
specifičnim nalogam in ki odstopa od 
modela vseh drugih agencij Unije. Njegova 
sestava bi morala zagotoviti, da se ustrezno 
upoštevajo vsi zadevni interesi, ki so 
pomembni v postopkih reševanja. Odbor bi 
moral delovati na izvršnih in plenarnih 
sejah. Na izvršnih sejah bi ga morali 
sestavljati izvršni direktor, namestnik 
izvršnega direktorja ter predstavniki 
Komisije in ECB. Ob upoštevanju nalog 
odbora bi moral Svet na predlog Komisije 
in po zaslišanju v Evropskem parlamentu 
imenovati izvršnega direktorja in 
namestnika izvršnega direktorja. Med 
posvetovanjem o reševanju banke ali 
skupine, ki deluje znotraj ene sodelujoče 
države članice, bi bilo tudi treba sklicati 
izvršno sejo odbora ter v postopek 
odločanja vključiti člana, ki ga imenuje 
zadevna država članica ter zastopa njen 
nacionalni organ za reševanje. Na 
posvetovanja o čezmejni skupini, bi bilo 
treba povabiti tudi člane, ki jih imenujejo 
domače in vse zadevne gostujoče države 
članice in zastopajo zadevne nacionalne 
organe za reševanje, ki bi sodelovali v 
postopku odločanja izvršne seje odbora. 
Vendar bi morali imeti domači organi in 
gostujoči organi uravnotežen vpliv na 
odločanje, zato bi morali gostujoči organi 
imeti skupaj en glas. Opazovalci, vključno 
s predstavnikom ENM in [Euroskupine], se 
lahko prav tako povabijo na seje odbora.

(19) Za zagotovitev hitrega in učinkovitega 
postopka odločanja pri reševanju, bi moral 
biti odbor posebna agencija Unije s 
specifično strukturo, ki ustreza njegovim 
specifičnim nalogam in ki odstopa od 
modela vseh drugih agencij Unije. Njegova 
sestava bi morala zagotoviti, da se ustrezno 
upoštevajo vsi zadevni interesi, ki so 
pomembni v postopkih reševanja. Odbor bi 
moral delovati na izvršnih in plenarnih 
sejah. Na plenarnih sejah bi ga morali 
sestavljati izvršni direktor, namestnik 
izvršnega direktorja, predstavnik ECB in 
predstavniki posameznih nacionalnih 
organov za reševanje iz vseh sodelujočih 
držav članic. Na izvršnih sejah bi ga 
morali sestavljati izvršni direktor, 
namestnik izvršnega direktorja ter 
predstavnik ECB. Ob upoštevanju nalog 
odbora bi moral Svet po zaslišanju v 
Evropskem parlamentu imenovati 
izvršnega direktorja in namestnika 
izvršnega direktorja. Med posvetovanjem o 
reševanju banke ali skupine, ki deluje 
znotraj ene sodelujoče države članice, bi 
bilo tudi treba sklicati izvršno sejo odbora 
ter v postopek odločanja vključiti člana, ki 
ga imenuje zadevna država članica ter 
zastopa njen nacionalni organ za reševanje. 
Na posvetovanja o čezmejni skupini, bi 
bilo treba povabiti tudi člane, ki jih 
imenujejo domače in vse zadevne 
gostujoče države članice in zastopajo 
zadevne nacionalne organe za reševanje, ki 
bi sodelovali v postopku odločanja izvršne 
seje odbora. Vendar bi morali imeti domači 
organi in gostujoči organi uravnotežen 
vpliv na odločanje, zato bi morali gostujoči 
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organi imeti skupaj dva glasova. Domači 
organ bi moral prav tako imeti dva 
glasova. Opazovalci, vključno s 
predstavnikom ENM in [Euroskupine], se 
lahko prav tako povabijo na seje odbora.

Or. en

Predlog spremembe 129
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Za zagotovitev hitrega in učinkovitega 
postopka odločanja pri reševanju, bi moral 
biti odbor posebna agencija Unije s 
specifično strukturo, ki ustreza njegovim 
specifičnim nalogam in ki odstopa od 
modela vseh drugih agencij Unije. 
Njegova sestava bi morala zagotoviti, da se 
ustrezno upoštevajo vsi zadevni interesi, ki 
so pomembni v postopkih reševanja. Odbor 
bi moral delovati na izvršnih in plenarnih 
sejah. Na izvršnih sejah bi ga morali 
sestavljati izvršni direktor, namestnik 
izvršnega direktorja ter predstavniki 
Komisije in ECB. Ob upoštevanju nalog 
odbora bi moral Svet na predlog Komisije 
in po zaslišanju v Evropskem parlamentu
imenovati izvršnega direktorja in 
namestnika izvršnega direktorja. Med 
posvetovanjem o reševanju banke ali 
skupine, ki deluje znotraj ene sodelujoče 
države članice, bi bilo tudi treba sklicati 
izvršno sejo odbora ter v postopek 
odločanja vključiti člana, ki ga imenuje 
zadevna država članica ter zastopa njen 
nacionalni organ za reševanje. Na 
posvetovanja o čezmejni skupini, bi bilo 
treba povabiti tudi člane, ki jih imenujejo 
domače in vse zadevne gostujoče države 
članice in zastopajo zadevne nacionalne 
organe za reševanje, ki bi sodelovali v 

(19) Za zagotovitev hitrega in učinkovitega 
postopka odločanja pri reševanju, bi moral 
biti odbor posebna agencija Unije s 
specifično strukturo, ki ustreza njegovim 
specifičnim nalogam. Njegova sestava bi 
morala zagotoviti, da se ustrezno 
upoštevajo vsi zadevni interesi, ki so 
pomembni v postopkih reševanja. Odbor bi 
moral delovati na izvršnih in plenarnih 
sejah. Na izvršnih sejah bi ga morali 
sestavljati izvršni direktor, namestnik 
izvršnega direktorja ter predstavniki 
Komisije in ECB. Ob upoštevanju nalog 
odbora bi moral Svet na predlog Komisije 
in po odobritvi Evropskega parlamenta, v 
Evropskem parlamentu imenovati 
izvršnega direktorja in namestnika 
izvršnega direktorja. Med posvetovanjem o 
reševanju banke ali skupine, ki deluje 
znotraj ene sodelujoče države članice, bi 
bilo tudi treba sklicati izvršno sejo odbora 
ter v postopek odločanja vključiti člana, ki 
ga imenuje zadevna država članica ter 
zastopa njen nacionalni organ za reševanje. 
Na posvetovanja o čezmejni skupini, bi 
bilo treba povabiti tudi člane, ki jih 
imenujejo domače in vse zadevne 
gostujoče države članice in zastopajo 
zadevne nacionalne organe za reševanje, ki 
bi sodelovali v postopku odločanja izvršne 
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postopku odločanja izvršne seje odbora. 
Vendar bi morali imeti domači organi in 
gostujoči organi uravnotežen vpliv na 
odločanje, zato bi morali gostujoči organi 
imeti skupaj en glas. Opazovalci, vključno 
s predstavnikom ENM in [Euroskupine], se 
lahko prav tako povabijo na seje odbora.

seje odbora. Vendar bi morali imeti domači 
organi in gostujoči organi uravnotežen 
vpliv na odločanje, pri čemer bi se 
upoštevala velikost posameznih podjetij v 
državi članici.. Opazovalci, vključno s 
predstavnikom ENM in [Euroskupine], se 
lahko prav tako povabijo na seje odbora.

Or. en

Predlog spremembe 130
Philippe Lamberts, Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Za zagotovitev hitrega in učinkovitega 
postopka odločanja pri reševanju, bi moral 
biti odbor posebna agencija Unije s 
specifično strukturo, ki ustreza njegovim 
specifičnim nalogam in ki odstopa od 
modela vseh drugih agencij Unije. Njegova 
sestava bi morala zagotoviti, da se ustrezno 
upoštevajo vsi zadevni interesi, ki so 
pomembni v postopkih reševanja. Odbor bi 
moral delovati na izvršnih in plenarnih 
sejah. Na izvršnih sejah bi ga morali 
sestavljati izvršni direktor, namestnik 
izvršnega direktorja ter predstavniki 
Komisije in ECB. Ob upoštevanju nalog 
odbora bi moral Svet na predlog Komisije 
in po zaslišanju v Evropskem parlamentu 
imenovati izvršnega direktorja in 
namestnika izvršnega direktorja. Med 
posvetovanjem o reševanju banke ali 
skupine, ki deluje znotraj ene sodelujoče 
države članice, bi bilo tudi treba sklicati 
izvršno sejo odbora ter v postopek 
odločanja vključiti člana, ki ga imenuje 
zadevna država članica ter zastopa njen 
nacionalni organ za reševanje. Na 
posvetovanja o čezmejni skupini, bi bilo 
treba povabiti tudi člane, ki jih imenujejo 

(19) Za zagotovitev hitrega in učinkovitega 
postopka odločanja pri reševanju, bi moral 
biti odbor posebna agencija Unije s 
specifično strukturo, ki ustreza njegovim 
specifičnim nalogam in ki odstopa od 
modela vseh drugih agencij Unije. Njegova 
sestava bi morala zagotoviti, da se ustrezno 
upoštevajo vsi zadevni interesi, ki so 
pomembni v postopkih reševanja. Odbor bi 
moral delovati na izvršnih in plenarnih 
sejah. Na izvršnih sejah bi ga morali 
sestavljati izvršni direktor, namestnik 
izvršnega direktorja ter predstavniki 
Komisije in ECB. Ob upoštevanju nalog 
odbora bi moral Svet na predlog Komisije 
in po zaslišanju v Evropskem parlamentu 
imenovati izvršnega direktorja in 
namestnika izvršnega direktorja. Med 
posvetovanjem o reševanju banke ali 
skupine, ki deluje znotraj ene sodelujoče 
države članice, bi bilo tudi treba sklicati 
izvršno sejo odbora ter v postopek 
odločanja vključiti člana, ki ga imenuje 
zadevna država članica ter zastopa njen 
nacionalni organ za reševanje. Na 
posvetovanja o čezmejni skupini, bi bilo 
treba povabiti tudi člane, ki jih imenujejo 
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domače in vse zadevne gostujoče države 
članice in zastopajo zadevne nacionalne 
organe za reševanje, ki bi sodelovali v 
postopku odločanja izvršne seje odbora. 
Vendar bi morali imeti domači organi in 
gostujoči organi uravnotežen vpliv na 
odločanje, zato bi morali gostujoči organi 
imeti skupaj en glas. Opazovalci, vključno 
s predstavnikom ENM in [Euroskupine], se 
lahko prav tako povabijo na seje odbora.

domače in vse zadevne gostujoče države 
članice in zastopajo zadevne nacionalne 
organe za reševanje, ki bi sodelovali v 
postopku odločanja izvršne seje odbora. 
Vendar bi morali imeti domači organi in 
gostujoči organi uravnotežen vpliv na 
odločanje, zato bi morali gostujoči organi 
imeti skupaj en glas. Na teh posvetovanjih 
bi bilo treba pri predlaganju ukrepov za 
reševanje ustrezno upoštevati obseg 
zadevnih obveznosti in velikost prizadetih 
institucij v različnih državah članicah 
Opazovalci, vključno s predstavnikom 
ENM in [Euroskupine], se lahko prav tako 
povabijo na seje odbora.

Or. en

Predlog spremembe 131
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Za zagotovitev hitrega in učinkovitega 
postopka odločanja pri reševanju, bi moral 
biti odbor posebna agencija Unije s 
specifično strukturo, ki ustreza njegovim 
specifičnim nalogam in ki odstopa od 
modela vseh drugih agencij Unije. Njegova 
sestava bi morala zagotoviti, da se ustrezno 
upoštevajo vsi zadevni interesi, ki so 
pomembni v postopkih reševanja. Odbor bi 
moral delovati na izvršnih in plenarnih 
sejah. Na izvršnih sejah bi ga morali 
sestavljati izvršni direktor, namestnik 
izvršnega direktorja ter predstavniki 
Komisije in ECB. Ob upoštevanju nalog 
odbora bi moral Svet na predlog Komisije 
in po zaslišanju v Evropskem parlamentu 
imenovati izvršnega direktorja in 
namestnika izvršnega direktorja. Med 
posvetovanjem o reševanju banke ali 
skupine, ki deluje znotraj ene sodelujoče 

(19) Za zagotovitev hitrega in učinkovitega 
postopka odločanja pri reševanju, bi moral 
biti odbor posebna agencija Unije s 
specifično strukturo, ki ustreza njegovim 
specifičnim nalogam in ki odstopa od 
modela vseh drugih agencij Unije. Njegova 
sestava bi morala zagotoviti, da se ustrezno 
upoštevajo vsi zadevni interesi, ki so 
pomembni v postopkih reševanja. Odbor bi 
moral delovati na izvršnih in plenarnih 
sejah. Plenarno sejo bi bilo treba sklicati 
vsako četrtletje. Na izvršnih sejah bi ga 
morali sestavljati izvršni direktor, 
namestnik izvršnega direktorja ter 
predstavniki Komisije in ECB. Ob 
upoštevanju nalog odbora bi moral Svet na 
predlog Komisije in po zaslišanju v 
Evropskem parlamentu imenovati 
izvršnega direktorja in namestnika 
izvršnega direktorja. Med posvetovanjem o 
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države članice, bi bilo tudi treba sklicati 
izvršno sejo odbora ter v postopek 
odločanja vključiti člana, ki ga imenuje 
zadevna država članica ter zastopa njen 
nacionalni organ za reševanje. Na 
posvetovanja o čezmejni skupini, bi bilo 
treba povabiti tudi člane, ki jih imenujejo 
domače in vse zadevne gostujoče države 
članice in zastopajo zadevne nacionalne 
organe za reševanje, ki bi sodelovali v 
postopku odločanja izvršne seje odbora. 
Vendar bi morali imeti domači organi in 
gostujoči organi uravnotežen vpliv na 
odločanje, zato bi morali gostujoči organi 
imeti skupaj en glas. Opazovalci, vključno 
s predstavnikom ENM in [Euroskupine], se 
lahko prav tako povabijo na seje odbora.

reševanju banke ali skupine, ki deluje 
znotraj ene sodelujoče države članice, bi 
bilo tudi treba sklicati izvršno sejo odbora 
ter v postopek odločanja vključiti člana, ki 
ga imenuje zadevna država članica ter 
zastopa njen nacionalni organ za reševanje. 
Na posvetovanja o čezmejni skupini, bi 
bilo treba povabiti tudi člane, ki jih 
imenujejo domače in vse zadevne 
gostujoče države članice in zastopajo 
zadevne nacionalne organe za reševanje, ki 
bi sodelovali v postopku odločanja izvršne 
seje odbora. Vendar bi morali imeti domači 
organi in gostujoči organi uravnotežen 
vpliv na odločanje, zato bi morali gostujoči 
organi imeti skupaj en glas. Odbor bi 
moral v tem okviru ustanoviti tudi upravni 
odbor za pregled, katerega naloga bi bila, 
da na zahtevo za pregled, ki jo predloži 
nacionalni organ za reševanje, opravi 
notranji upravni pregled odločitev, 
sprejetih na izvršnih sejah odbora v zvezi s 
programi in/ali ukrepi reševanja.
Opazovalci, vključno s predstavnikom 
ENM in [Euroskupine], se lahko prav tako 
povabijo na seje odbora, zanje pa veljajo 
ista pravila glede varovanja poslovnih 
skrivnosti kot za člane odbora, zaposlene 
odbora in zaposlene, ki se izmenjajo s 
sodelujočimi državami članicami ali 
napotijo iz teh držav, ki izvajajo naloge 
reševanja.

Or. en

Predlog spremembe 132
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19 a) Odbor bi moral ustanoviti notranje 
ekipe za reševanje, ki bi jih sestavljali 
njegovi zaposleni in zaposleni pri 
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nacionalnih organih za reševanje 
sodelujočih držav članic, te ekipe pa bi 
morale delovati kot kolegiji za reševanje, 
ki bi jih vodili koordinatorji, imenovani 
izmed višjega osebja odbora. 
Koordinatorji bi sodelovali na izvršnih 
sejah odbora, pri posvetovanjih in 
odločitvah pa ne bi imeli volilne pravice. 
V primeru nerazrešenega spora na ravni 
ekipe za reševanje se koordinator ali/in 
kateri koli od nacionalnih organov za 
reševanje pritoži pri odboru, ki spor 
obravnava in razreši na svojih izvršnih 
sejah. Nacionalni organi za reševanje se 
lahko zoper odločitve, sprejete na izvršnih 
sejah odbora, pritožijo pri upravnem 
odboru za pregled.

Or. en

Predlog spremembe 133
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19 a) Komisija, odbor, organi za 
reševanje in pristojni organi držav članic, 
ki niso sodelujoče države članice, bi 
morali skleniti memorandum o soglasju, 
ki bi vseboval splošne pogoje njihovega 
sodelovanja pri izvajanju nalog v okviru 
direktive (DSRB). V memorandumu o 
soglasju se lahko med drugim pojasni 
svetovanje v zvezi z odločitvami Komisije 
in odbora, ki vplivajo na podrejena 
podjetja ali podružnice s sedežem v 
nesodelujoči državi članici, katerih 
nadrejeno podjetje ima sedež v sodelujoči 
državi članici. Memorandum o soglasju se 
redno pregleduje.

Or. en
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Predlog spremembe 134
Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ob upoštevanju nalog odbora in ciljev 
reševanja, ki vključuje zaščito javnih 
skladov, bi moralo biti delovanje odbora
financirano iz prispevkov, ki jih vplačajo 
institucije v sodelujočih državah članicah.

(20) Ob upoštevanju nalog Komisije in
odbora po tej uredbi ter ciljev reševanja, ki 
vključuje zaščito javnih skladov, bi moralo 
biti delovanje enotnega mehanizma za 
reševanje, vključno z vsemi stroški 
Komisije in odbora v zvezi z opravljanjem 
njunih nalog po tej uredbi in vseh 
nepogodbenih obveznosti odbora ali 
Komisije, ki bi nastale v povezavi z 
njunimi nalogami po tej uredbi, 
financirano iz prispevkov, ki jih vplačajo 
institucije v sodelujočih državah članicah. 
Kritje teh stroškov in izpolnjevanje teh 
obveznosti v nobenem primeru ne bi 
smelo vključevati proračunske 
odgovornosti držav članic ali Unije.

Or. en

Predlog spremembe 135
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Ob upoštevanju nalog odbora in ciljev 
reševanja, ki vključuje zaščito javnih 
skladov, bi moralo biti delovanje odbora 
financirano iz prispevkov, ki jih vplačajo 
institucije v sodelujočih državah članicah.

(20) Ob upoštevanju nalog odbora in ciljev 
reševanja, ki vključuje zaščito javnih 
skladov, bi moralo biti delovanje odbora 
financirano iz prispevkov, ki jih vplačajo 
institucije v sodelujočih državah članicah. 
Te institucije ne bi smele v nobenem 
primeru zagotavljati izrednih letnih 
prispevkov za kritje upravnih odhodkov, 
prav tako od njih ne bi smeli zahtevati, da 
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prispevajo k proračunu svojih 
nacionalnih organov za reševanje.

Or. en

Predlog spremembe 136
Philippe Lamberts, Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20 a) Direktiva [DSRB] bi morala urejati 
načrtovanje sanacije in reševanja, zgodnje 
posredovanje, pogoje in načela reševanja 
ter uporabo instrumentov za reševanje v 
okviru enotnega mehanizma za reševanje.
Zato je primerno, da bi ta uredba 
zajemala samo tiste vidike, ki so potrebni, 
da se bo prek enotnega mehanizma za 
reševanje izvajala ta direktiva in da bodo 
za mehanizem na voljo ustrezna dodatna 
finančna sredstva.

Or. en

Predlog spremembe 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Odbor in Komisija bi morala po 
potrebi nadomestiti nacionalne organe za 
reševanje, imenovane v skladu z Direktivo 
[ ], v povezavi z vsemi vidiki postopka 
odločanja glede reševanja. Nacionalni 
organi za reševanje, imenovani v skladu z 
Direktivo [ ], bi morali še naprej opravljati 
dejavnosti v zvezi z izvajanjem programov 

(21) Odbor bi moral usklajevati nacionalne 
organe za reševanje, imenovane v skladu z 
Direktivo [ ], v povezavi z vsemi vidiki 
postopka odločanja glede reševanja. 
Nacionalni organi za reševanje, imenovani 
v skladu z Direktivo [ ], bi morali še naprej 
opravljati dejavnosti v zvezi z izvajanjem 
programov reševanja, ki jih sprejme odbor. 
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reševanja, ki jih sprejme odbor. Za 
zagotovitev preglednosti in 
demokratičnega nadzora ter za zaščito 
pravic institucij Unije bi moral biti odbor 
odgovoren pred Evropskim parlamentom 
in Svetom za vse odločitve, ki jih sprejme 
na podlagi tega predloga. Iz istih razlogov 
preglednosti in demokratičnega nadzora bi 
morali imeti nacionalni parlamenti 
določene pravice pridobiti informacije o 
dejavnostih odbora ter sodelovati v dialogu 
z njim.

Za zagotovitev preglednosti in 
demokratičnega nadzora ter za zaščito 
pravic institucij Unije bi moral biti odbor 
odgovoren pred Evropskim parlamentom 
in Svetom za vse odločitve, ki jih sprejme 
na podlagi tega predloga. Iz istih razlogov 
preglednosti in demokratičnega nadzora bi 
morali imeti nacionalni parlamenti 
določene pravice pridobiti informacije o 
dejavnostih odbora ter sodelovati v dialogu 
z njim.

Or. en

Predlog spremembe 138
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Odbor in Komisija bi morala po 
potrebi nadomestiti nacionalne organe za 
reševanje, imenovane v skladu z Direktivo 
[ ], v povezavi z vsemi vidiki postopka 
odločanja glede reševanja. Nacionalni 
organi za reševanje, imenovani v skladu z 
Direktivo [ ], bi morali še naprej opravljati 
dejavnosti v zvezi z izvajanjem programov 
reševanja, ki jih sprejme odbor. Za 
zagotovitev preglednosti in 
demokratičnega nadzora ter za zaščito 
pravic institucij Unije bi moral biti odbor 
odgovoren pred Evropskim parlamentom 
in Svetom za vse odločitve, ki jih sprejme 
na podlagi tega predloga. Iz istih razlogov 
preglednosti in demokratičnega nadzora bi 
morali imeti nacionalni parlamenti 
določene pravice pridobiti informacije o 
dejavnostih odbora ter sodelovati v dialogu 
z njim.

(21) Odbor bi moral nadomestiti 
nacionalne organe za reševanje, imenovane 
v skladu z Direktivo [ ], v povezavi z 
vsemi vidiki postopka odločanja glede 
reševanja, ki ne vključujejo zagotavljanja 
nacionalnih sredstev. Nacionalni organi za 
reševanje, imenovani v skladu z Direktivo [ 
], bi morali še naprej opravljati dejavnosti 
v zvezi z izvajanjem programov reševanja, 
ki jih sprejme odbor. Za zagotovitev 
preglednosti in demokratičnega nadzora ter 
za zaščito pravic institucij Unije bi moral 
biti odbor odgovoren pred Evropskim 
parlamentom in Svetom za vse odločitve, 
ki jih sprejme na podlagi tega predloga. Iz 
istih razlogov preglednosti in 
demokratičnega nadzora bi morali imeti 
nacionalni parlamenti določene pravice 
pridobiti informacije o dejavnostih odbora 
ter sodelovati v dialogu z njim.

Or. en
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Predlog spremembe 139
Peter Simon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Odbor in Komisija bi morala po 
potrebi nadomestiti nacionalne organe za 
reševanje, imenovane v skladu z Direktivo 
[ ], v povezavi z vsemi vidiki postopka 
odločanja glede reševanja. Nacionalni 
organi za reševanje, imenovani v skladu z 
Direktivo [ ], bi morali še naprej opravljati 
dejavnosti v zvezi z izvajanjem programov 
reševanja, ki jih sprejme odbor. Za 
zagotovitev preglednosti in 
demokratičnega nadzora ter za zaščito 
pravic institucij Unije bi moral biti odbor 
odgovoren pred Evropskim parlamentom 
in Svetom za vse odločitve, ki jih sprejme 
na podlagi tega predloga. Iz istih razlogov 
preglednosti in demokratičnega nadzora bi 
morali imeti nacionalni parlamenti 
določene pravice pridobiti informacije o 
dejavnostih odbora ter sodelovati v dialogu 
z njim.

(21) Odbor in Komisija bi morala po 
potrebi nadomestiti nacionalne organe za 
reševanje, imenovane v skladu z Direktivo 
[ ], v povezavi z vsemi vidiki postopka 
odločanja glede reševanja podjetij, za 
katere se uredba uporablja. Nacionalni 
organi za reševanje, imenovani v skladu z 
Direktivo [ ], bi morali še naprej opravljati 
dejavnosti v zvezi z izvajanjem programov 
reševanja, ki jih sprejme odbor. Za 
zagotovitev preglednosti in 
demokratičnega nadzora ter za zaščito 
pravic institucij Unije bi moral biti odbor 
odgovoren pred Evropskim parlamentom 
in Svetom za vse odločitve, ki jih sprejme 
na podlagi tega predloga. Iz istih razlogov 
preglednosti in demokratičnega nadzora bi 
morali imeti nacionalni parlamenti 
določene pravice pridobiti informacije o 
dejavnostih odbora ter sodelovati v dialogu 
z njim.

Or. de

Predlog spremembe 140
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Odbor in Komisija bi morala po 
potrebi nadomestiti nacionalne organe za 
reševanje, imenovane v skladu z Direktivo 
[ ], v povezavi z vsemi vidiki postopka 

(21) Odbor in Komisija bi morala po 
potrebi nadomestiti nacionalne organe za 
reševanje, imenovane v skladu z Direktivo 
[ ], v povezavi z vsemi vidiki postopka 
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odločanja glede reševanja. Nacionalni 
organi za reševanje, imenovani v skladu z 
Direktivo [ ], bi morali še naprej opravljati 
dejavnosti v zvezi z izvajanjem programov 
reševanja, ki jih sprejme odbor. Za 
zagotovitev preglednosti in 
demokratičnega nadzora ter za zaščito 
pravic institucij Unije bi moral biti odbor 
odgovoren pred Evropskim parlamentom 
in Svetom za vse odločitve, ki jih sprejme 
na podlagi tega predloga. Iz istih razlogov 
preglednosti in demokratičnega nadzora bi 
morali imeti nacionalni parlamenti 
določene pravice pridobiti informacije o 
dejavnostih odbora ter sodelovati v dialogu 
z njim.

odločanja glede reševanja. Nacionalni 
organi za reševanje, imenovani v skladu z 
Direktivo [ ], bi morali še naprej opravljati 
dejavnosti v zvezi z izvajanjem programov 
reševanja, ki jih sprejme odbor. Za 
zagotovitev preglednosti in 
demokratičnega nadzora ter za zaščito 
pravic institucij Unije bi moral biti odbor 
odgovoren pred Evropskim parlamentom 
in Svetom za vse odločitve, ki jih sprejme 
na podlagi tega predloga, če ni načrtoval 
in/ali ukrepal v skladu s posebnimi 
navodili Komisije. Iz istih razlogov 
preglednosti in demokratičnega nadzora bi 
morali imeti nacionalni parlamenti 
določene pravice pridobiti informacije o 
dejavnostih odbora ter sodelovati v dialogu 
z njim.

Or. en

Predlog spremembe 141
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za zagotovitev enotnega pristopa za 
institucije in skupine bi moral biti odbor
pooblaščen za pripravo načrtov za 
reševanje za takšne institucije in skupine.
Odbor bi moral oceniti rešljivost institucij 
in skupin ter sprejeti ukrepe, ki so 
namenjeni odpravi ovir za rešljivost, če te 
obstajajo. Odbor bi moral zahtevati, da
nacionalni organi za reševanje uporabljajo 
take ustrezne ukrepe, oblikovane za 
odpravo ovir za rešljivost, da se zagotovi 
skladnost in rešljivost zadevnih institucij.

(23) Zaradi občutljivosti informacij, ki jih 
je treba vključiti v načrte za reševanje, 
odbor ne bi smel biti pooblaščen za 
pripravo načrtov za reševanje za takšne 
institucije in skupine. Načrt reševanja za te 
kreditne institucije in skupine bi morali 
pripraviti nacionalni organi za reševanje.

Or. en
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Obrazložitev

Skladno s predlogi sprememb k členu 7 in upoštevajoč občutljivosti informacij, ki jih je treba 
vključiti v načrte za reševanje, bi morali te načrte pripravljati nacionalni organi za reševanje. 
Odbor prejme le informacije, ki so potrebni za izpolnitev njegovih nalog po tej uredbi. 
Zaupnih ali občutljivih poslovnih informacij o kreditni instituciji se odboru ne sme 
posredovati.

Predlog spremembe 142
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za zagotovitev enotnega pristopa za 
institucije in skupine bi moral biti odbor 
pooblaščen za pripravo načrtov za 
reševanje za takšne institucije in skupine. 
Odbor bi moral oceniti rešljivost institucij 
in skupin ter sprejeti ukrepe, ki so 
namenjeni odpravi ovir za rešljivost, če te 
obstajajo. Odbor bi moral zahtevati, da 
nacionalni organi za reševanje uporabljajo 
take ustrezne ukrepe, oblikovane za 
odpravo ovir za rešljivost, da se zagotovi 
skladnost in rešljivost zadevnih institucij.

(23) Za zagotovitev enotnega pristopa za 
institucije in skupine bi moral biti odbor 
pooblaščen za usklajevanje pri pripravi
načrtov za reševanje za takšne institucije in 
skupine. Odbor bi moral oceniti rešljivost 
institucij in skupin ter sprejeti ukrepe, ki so 
namenjeni odpravi ovir za rešljivost, če te 
obstajajo. Odbor bi moral zahtevati, da 
nacionalni organi za reševanje uporabljajo 
take ustrezne ukrepe, oblikovane za 
odpravo ovir za rešljivost, da se zagotovi 
skladnost in rešljivost zadevnih institucij.

Or. en

Predlog spremembe 143
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za zagotovitev enotnega pristopa za 
institucije in skupine bi moral biti odbor 
pooblaščen za pripravo načrtov za 
reševanje za takšne institucije in skupine. 
Odbor bi moral oceniti rešljivost institucij 

(23) Za zagotovitev enotnega pristopa za 
institucije in skupine bi moral biti odbor 
pooblaščen za pripravo načrtov za 
reševanje za takšne institucije in skupine. 
Odbor bi moral oceniti rešljivost institucij 
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in skupin ter sprejeti ukrepe, ki so 
namenjeni odpravi ovir za rešljivost, če te 
obstajajo. Odbor bi moral zahtevati, da 
nacionalni organi za reševanje uporabljajo 
take ustrezne ukrepe, oblikovane za 
odpravo ovir za rešljivost, da se zagotovi 
skladnost in rešljivost zadevnih institucij.

in skupin ter sprejeti ukrepe, ki so 
namenjeni odpravi ovir za rešljivost, če te 
obstajajo. Odbor bi moral zahtevati, da 
nacionalni organi za reševanje uporabljajo 
take ustrezne ukrepe, oblikovane za 
odpravo ovir za rešljivost, da se zagotovi 
skladnost in rešljivost zadevnih institucij. 
Zaradi zaupne in za posamezne institucije 
specifične narave informacij, ki jih 
vsebujejo načrti reševanja, bi moral odbor 
pripravo in oceno načrtov reševanja ter 
uporabo ustreznih ukrepov obravnavati 
na izvršnih sejah.

Or. en

Predlog spremembe 144
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Za zagotovitev enotnega pristopa za 
institucije in skupine bi moral biti odbor 
pooblaščen za pripravo načrtov za 
reševanje za takšne institucije in skupine. 
Odbor bi moral oceniti rešljivost institucij 
in skupin ter sprejeti ukrepe, ki so 
namenjeni odpravi ovir za rešljivost, če te 
obstajajo. Odbor bi moral zahtevati, da 
nacionalni organi za reševanje uporabljajo 
take ustrezne ukrepe, oblikovane za 
odpravo ovir za rešljivost, da se zagotovi 
skladnost in rešljivost zadevnih institucij.

(23) Za zagotovitev enotnega pristopa za 
institucije in skupine bi moral biti odbor na 
izvršni seji pooblaščen za pripravo načrtov 
za reševanje za takšne institucije in 
skupine. Odbor bi moral oceniti rešljivost 
institucij in skupin ter sprejeti ukrepe, ki so 
namenjeni odpravi ovir za rešljivost, če te 
obstajajo. Odbor bi moral zahtevati, da 
nacionalni organi za reševanje uporabljajo 
take ustrezne ukrepe, oblikovane za 
odpravo ovir za rešljivost, da se zagotovi 
skladnost in rešljivost zadevnih institucij.

Or. en

Predlog spremembe 145
Olle Ludvigsson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24 a) V načrtih reševanja bi bilo treba 
upoštevati vpliv na zaposlene in v te 
načrte vključiti postopke za informiranje 
zaposlenih in posvetovanje z njimi ali 
njihovimi predstavniki v vsem procesu 
reševanja. Kjer je primerno, bi bilo treba v 
zvezi s tem spoštovati kolektivne pogodbe 
ali druge ureditve, ki so jih sprejeli 
socialni partnerji. Ko so načrti reševanja 
vključno z vsemi posodobitvami 
dokončani, jih je treba takoj posredovati 
zaposlenim ali njihovim predstavnikom. 

Or. en

Predlog spremembe 146
Philippe Lamberts, Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24 a) Globalno sistemsko pomembne 
institucije (GSPI) in druge sistemsko 
pomembne institucije (DSPI) po svoji 
naravi niso združljive z učinkovitim in 
trdnim tržnim gospodarstvom, med 
drugim zato, ker prejemajo velike 
posredne subvencije, zato bi tudi z 
uporabo instrumentov za reševanje še 
vedno obstajalo tveganje, da jih ne bi 
mogli rešiti brez uporabe javnih sredstev. 
Zato so nujno potrebni preventivni ukrepi 
odbora v razumnem času, vključno z 
bistvenim zmanjšanjem njihove velikosti, 
medsebojne povezanosti in zapletenosti.

Or. en
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Predlog spremembe 147
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Enotni mehanizem za reševanje bi 
moral temeljiti na okvirih Direktive [ ] in 
ENM. Zato bi moral biti odbor pooblaščen, 
da zgodaj posreduje, kadar se finančni 
položaj ali kapitalska ustreznost institucije 
poslabša. Informacije, ki jih odbor prejme 
od nacionalnih organov za reševanje ali 
ECB na tej stopnji, so bistvene za odločitev 
o ukrepih, ki jih lahko izvede za pripravo 
na reševanje zadevne institucije.

(Ne zadeva slovenske različice).

Or. en

Predlog spremembe 148
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Enotni mehanizem za reševanje bi 
moral temeljiti na okvirih Direktive [ ] in 
ENM. Zato bi moral biti odbor pooblaščen, 
da zgodaj posreduje, kadar se finančni 
položaj ali kapitalska ustreznost institucije 
poslabša. Informacije, ki jih odbor prejme 
od nacionalnih organov za reševanje ali
ECB na tej stopnji, so bistvene za odločitev 
o ukrepih, ki jih lahko izvede za pripravo 
na reševanje zadevne institucije.

(25) Enotni mehanizem za reševanje bi 
moral temeljiti na okvirih Direktive [ ] in 
ENM. Zato bi moral biti odbor pooblaščen, 
da zgodaj posreduje, kadar se finančni 
položaj ali kapitalska ustreznost institucije 
poslabša. Informacije, ki jih odbor prejme 
od ECB na tej stopnji, so bistvene za 
odločitev o ukrepih, ki jih lahko izvede za 
pripravo na reševanje zadevne institucije.

Or. en

Predlog spremembe 149
Peter Simon
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Enotni mehanizem za reševanje bi 
moral temeljiti na okvirih Direktive [ ] in 
ENM. Zato bi moral biti odbor pooblaščen, 
da zgodaj posreduje, kadar se finančni 
položaj ali kapitalska ustreznost institucije 
poslabša. Informacije, ki jih odbor prejme 
od nacionalnih organov za reševanje ali 
ECB na tej stopnji, so bistvene za odločitev 
o ukrepih, ki jih lahko izvede za pripravo 
na reševanje zadevne institucije.

(25) Enotni mehanizem za reševanje bi 
moral upoštevati okvire Direktive [ ] in 
ENM. Zato bi moral biti odbor pooblaščen, 
da zgodaj posreduje, kadar se finančni 
položaj ali kapitalska ustreznost institucije 
poslabša. Informacije, ki jih odbor prejme 
od nacionalnih organov za reševanje ali 
ECB na tej stopnji, so bistvene za odločitev 
o ukrepih, ki jih lahko izvede za pripravo 
na reševanje zadevne institucije.

Or. de

Predlog spremembe 150
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za zmanjšanje motenj na finančnih 
trgih in v gospodarstvu bi bilo treba 
postopek reševanja začeti hitro. Komisija 
bi morala med celotnim postopkom 
reševanja imeti dostop do vseh informacij, 
ki se zdijo potrebne za sprejetje 
informirane odločitve v postopku
reševanja. Ko se Komisija odloči, da za 
institucijo začne postopek reševanja, bi 
moral odbor takoj sprejeti program 
reševanja, v katerem določi podrobnosti o 
instrumentih in pooblastilih za reševanje, 
ki se bodo uporabili, ter o uporabi shem 
za financiranje.

(27) Za zmanjšanje motenj na finančnih 
trgih in v gospodarstvu bi bilo treba 
postopek reševanja začeti hitro. Komisija v 
postopku reševanja ne bi smela imeti 
vodilne vloge in ne bi smela biti 
pooblaščena za odločanje o tem, da začne 
postopek reševanja za kreditno institucijo.

Or. en
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Predlog spremembe 151
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za zmanjšanje motenj na finančnih 
trgih in v gospodarstvu bi bilo treba 
postopek reševanja začeti hitro. Komisija 
bi morala med celotnim postopkom 
reševanja imeti dostop do vseh informacij, 
ki se zdijo potrebne za sprejetje 
informirane odločitve v postopku 
reševanja. Ko se Komisija odloči, da za 
institucijo začne postopek reševanja, bi 
moral odbor takoj sprejeti program 
reševanja, v katerem določi podrobnosti o 
instrumentih in pooblastilih za reševanje, 
ki se bodo uporabili, ter o uporabi shem za 
financiranje.

(27) Za zmanjšanje motenj na finančnih 
trgih in v gospodarstvu bi bilo treba 
postopek reševanja začeti hitro. Komisija 
bi morala med celotnim postopkom 
reševanja imeti dostop do vseh informacij, 
ki se zdijo potrebne v zvezi s pravili o 
državni pomoči in vplivom na skupni trg 
kot celoto, vključno s vplivom na državo 
članico ali podjetje, na katerega vpliva 
enotni mehanizem za reševanje, čeprav 
vanj ni vključeno. Ko se ECB odloči, da 
za institucijo začne postopek reševanja, bi 
moral odbor takoj sprejeti program 
reševanja, v katerem določi podrobnosti o 
instrumentih in pooblastilih za reševanje, 
ki se bodo uporabili, ter o uporabi shem za 
financiranje.

Or. en

Predlog spremembe 152
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za zmanjšanje motenj na finančnih 
trgih in v gospodarstvu bi bilo treba 
postopek reševanja začeti hitro. Komisija
bi morala med celotnim postopkom 
reševanja imeti dostop do vseh informacij, 
ki se zdijo potrebne za sprejetje 
informirane odločitve v postopku 
reševanja. Ko se Komisija odloči, da za 
institucijo začne postopek reševanja, bi 
moral odbor takoj sprejeti program 

(27) Za zmanjšanje motenj na finančnih 
trgih in v gospodarstvu bi bilo treba 
postopek reševanja začeti hitro. Odbor bi 
moral med celotnim postopkom reševanja 
imeti dostop do vseh informacij, ki se zdijo 
potrebne za sprejetje informirane odločitve 
v postopku reševanja. Ko se ECB odloči, 
da za institucijo začne postopek reševanja, 
bi moral odbor skupaj z domačimi 
nacionalnimi organi za reševanje takoj 
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reševanja, v katerem določi podrobnosti o 
instrumentih in pooblastilih za reševanje, 
ki se bodo uporabili, ter o uporabi shem za 
financiranje.

sprejeti program reševanja, v katerem 
določi podrobnosti o instrumentih in 
pooblastilih za reševanje, ki se bodo 
uporabili, ter o uporabi shem za 
financiranje.

Or. en

Predlog spremembe 153
Peter Simon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za zmanjšanje motenj na finančnih 
trgih in v gospodarstvu bi bilo treba 
postopek reševanja začeti hitro. Komisija 
bi morala med celotnim postopkom 
reševanja imeti dostop do vseh informacij, 
ki se zdijo potrebne za sprejetje 
informirane odločitve v postopku
reševanja. Ko se Komisija odloči, da za 
institucijo začne postopek reševanja, bi 
moral odbor takoj sprejeti program 
reševanja, v katerem določi podrobnosti o 
instrumentih in pooblastilih za reševanje, 
ki se bodo uporabili, ter o uporabi shem za 
financiranje.

(27) Za zmanjšanje motenj na finančnih 
trgih in v gospodarstvu bi bilo treba 
postopek reševanja začeti hitro. Dostop 
imetnikov vlog vsaj do kritih vlog bi bilo 
treba zagotoviti čim prej, najkasneje pa v 
roku, ki imetnikom vlog v skladu z Uredbo 
[...] Evropskega parlamenta in Sveta o 
sistemih zajamčenih vlog zagotavlja 
dostop do kritih vlog v okviru običajnega 
postopka zaradi insolventnosti. Komisija 
bi morala med celotnim postopkom 
reševanja imeti dostop do vseh informacij, 
ki se zdijo potrebne za sprejetje 
informirane odločitve v postopku 
reševanja. Ko se Komisija odloči, da za 
institucijo začne postopek reševanja, bi 
moral odbor takoj sprejeti program 
reševanja, v katerem določi podrobnosti o 
instrumentih in pooblastilih za reševanje, 
ki se bodo uporabili, ter o uporabi shem za 
financiranje. Pri tem bi moral odbor tesno 
sodelovati z ECB, pristojnimi 
nacionalnimi organi in organi za 
reševanje ter sistemi zajamčenih vlog. 

Or. de
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Predlog spremembe 154
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za zmanjšanje motenj na finančnih 
trgih in v gospodarstvu bi bilo treba 
postopek reševanja začeti hitro. Komisija 
bi morala med celotnim postopkom 
reševanja imeti dostop do vseh informacij, 
ki se zdijo potrebne za sprejetje 
informirane odločitve v postopku 
reševanja. Ko se Komisija odloči, da za 
institucijo začne postopek reševanja, bi 
moral odbor takoj sprejeti program 
reševanja, v katerem določi podrobnosti o 
instrumentih in pooblastilih za reševanje, 
ki se bodo uporabili, ter o uporabi shem za 
financiranje.

(27) Za zmanjšanje motenj na finančnih
trgih in v gospodarstvu bi bilo treba 
postopek reševanja začeti hitro. Komisija 
bi morala med celotnim postopkom 
reševanja imeti dostop do vseh informacij, 
ki se zdijo potrebne za sprejetje 
informirane odločitve v postopku 
reševanja. Ko se Komisija odloči za 
sprejetje osnutka odločitve, da za 
institucijo začne postopek reševanja, ki ga 
je pripravil odbor, bi moral odbor takoj 
sprejeti program reševanja, v katerem 
določi podrobnosti o instrumentih in 
pooblastilih za reševanje, ki se bodo 
uporabili, ter o uporabi shem za 
financiranje.

Or. en

Predlog spremembe 155
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za zmanjšanje motenj na finančnih 
trgih in v gospodarstvu bi bilo treba 
postopek reševanja začeti hitro. Komisija 
bi morala med celotnim postopkom 
reševanja imeti dostop do vseh informacij, 
ki se zdijo potrebne za sprejetje 
informirane odločitve v postopku
reševanja. Ko se Komisija odloči, da za 
institucijo začne postopek reševanja, bi 
moral odbor takoj sprejeti program 
reševanja, v katerem določi podrobnosti o 

(27) Za zmanjšanje motenj na finančnih 
trgih in v gospodarstvu bi bilo treba 
postopek reševanja začeti hitro. Komisija 
bi morala med celotnim postopkom 
reševanja imeti dostop do vseh informacij, 
ki se zdijo potrebne za sprejetje 
informirane odločitve v postopku 
reševanja. Ko se Komisija po priporočilu 
odbora odloči, da za institucijo začne 
postopek reševanja, bi moral odbor takoj 
sprejeti program reševanja, kot je 
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instrumentih in pooblastilih za reševanje, 
ki se bodo uporabili, ter o uporabi shem za 
financiranje.

predlagan v priporočilu, v katerem določi 
podrobnosti o instrumentih in pooblastilih 
za reševanje, ki se bodo uporabili, ter o 
uporabi shem za financiranje.

Or. en

Obrazložitev

Komisija lahko dostopa do informacij, tako da v celoti sodeluje z odborom. Odbor kot pravni 
in ločen subjekt spremlja posamezni primer in kot neodvisno telo, ki je bilo ustanovljeno v ta 
namen, stvarno odloča o tem, ali je treba za neko institucijo začeti postopek reševanja. Da bi 
spoštovali Pogodbi Unije, je Komisija odgovorna za uradno odločitev.

Predlog spremembe 156
Thomas Händel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Likvidacija propadajoče institucije po 
običajnem postopku zaradi insolventnosti 
lahko ogrozi finančno stabilnost, povzroči 
motnje pri zagotavljanju ključnih storitev 
in vpliva na zaščito imetnikov vlog. V 
takem primeru je uporaba instrumentov za 
reševanje v javnem interesu. Zato bi morali 
biti cilji reševanja zagotovitev
neprekinjenega opravljanja ključnih 
finančnih storitev, ohranitev stabilnosti 
finančnega sistema, zmanjšanje moralnega 
tveganja s čim večjim zmanjšanjem 
odvisnosti propadajočih institucij od javne 
finančne podpore in zaščita imetnikov 
vlog.

(28) Likvidacija propadajoče institucije po 
običajnem postopku zaradi insolventnosti 
lahko ogrozi finančno stabilnost, povzroči 
motnje pri zagotavljanju ključnih storitev 
in vpliva na zaščito imetnikov vlog. V 
takem primeru je uporaba instrumentov za 
reševanje v javnem interesu. Zato bi morali 
biti cilji reševanja zagotovitev nadaljnjega
opravljanja ključnih finančnih storitev in
ohranitev stabilnosti finančnega sistema, 
zmanjšanje moralnega tveganja s
preprečevanjem uporabe javne finančne 
podpore za propadajoče institucije in 
zaščita imetnikov vlog ter prispevanje k 
trajnostni in uravnoteženi gospodarski 
rasti.

Or. en

Predlog spremembe 157
Thomas Händel
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Vendar bi bilo treba vedno 
obravnavati možnost prenehanja 
insolventne institucije po običajnih 
postopkih zaradi insolventnosti, preden se 
sprejme odločitev o ohranitvi institucije kot 
delujočega podjetja. Insolventno 
institucijo bi bilo treba ohraniti kot 
delujoče podjetje zaradi finančne 
stabilnosti in, kolikor je mogoče, z uporabo 
zasebnih sredstev. To je mogoče doseči s 
prodajo ali združitvijo s kupcem iz 
zasebnega sektorja, z odpisom obveznosti 
institucije ali s preoblikovanjem njenega 
dolga v kapital, da se izvede 
dokapitalizacija.

(29) Vendar bi bilo treba vedno 
obravnavati možnost prenehanja 
insolventne institucije po običajnih 
postopkih zaradi insolventnosti, preden se 
sprejme odločitev o ohranitvi institucije kot 
delujočega podjetja. Insolventna 
institucija se lahko ohrani kot delujoče 
podjetje zaradi finančne stabilnosti in z 
uporabo zasebnih sredstev. To je mogoče 
doseči s prodajo ali združitvijo s kupcem iz 
zasebnega sektorja, z odpisom obveznosti 
institucije ali s preoblikovanjem njenega 
dolga v kapital, da se izvede 
dokapitalizacija.

Or. en

Predlog spremembe 158
Thomas Händel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29 a) Sedanjo finančno krizo je v veliki 
meri povzročil finančni sektor z mnogimi 
akterji, ki so bili „preveliki, da bi 
propadli“, in jih je bilo treba reševati z 
javnimi sredstvi. V nasprotju z načeli 
tržnega gospodarstva je prišlo do 
socializacije izgub in privatizacije 
dobičkov. Opozoriti je treba, da je ključna 
vloga finančnih institucij usmerjanje 
prihrankov v produktivne naložbe. Z 
vzpostavljanjem različnih slabih 
finančnih instrumentov in dvomljivih 
poslovnih praks, pri katerih so bili glede 
dobičkov določeni izjemno visoki cilji, je 
to vlogo izpodrinilo načelo kratkoročnega 
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doseganja čim večjega dobička, pri čemer 
je dodana vrednost za družbo majhna. 
Zato je nujno finančni sektor omejiti na 
opravljanje njegovih temeljnih funkcij. 
Institucije, ki dosežejo velikost in raven 
povezanosti, zaradi katerih je lahko 
ogroženo delovanje gospodarstev 
posameznih držav članic ali EU kot celote, 
bi bilo treba rešiti, saj to dolgoročno vodi 
k bolj uravnoteženi in trajnostni rasti.

Or. en

Predlog spremembe 159
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Komisija in odbor bi morala pri 
izvajanju pooblastil za reševanje 
zagotoviti, da delničarji in upniki krijejo 
ustrezen del izgub, da se poslovodje 
zamenjajo, da so stroški reševanja 
institucije čim manjši in da se vsi upniki 
insolventne institucije istega razreda 
obravnavajo podobno.

(30) Odbor bi moral pri izvajanju 
pooblastil za reševanje zagotoviti, da 
delničarji in upniki krijejo ustrezen del 
izgub, da se poslovodje zamenjajo ali da se 
jim pridružijo dodatni posebni poslovodje, 
da so stroški reševanja institucije čim 
manjši in da se vsi upniki insolventne 
institucije istega razreda obravnavajo 
podobno.

Or. en

Predlog spremembe 160
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Komisija in odbor bi morala pri 
izvajanju pooblastil za reševanje 

(30) Odbor in nacionalni organi bi morali
pri izvajanju pooblastil za reševanje 
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zagotoviti, da delničarji in upniki krijejo 
ustrezen del izgub, da se poslovodje 
zamenjajo, da so stroški reševanja 
institucije čim manjši in da se vsi upniki 
insolventne institucije istega razreda 
obravnavajo podobno.

zagotoviti, da delničarji in upniki krijejo 
ustrezen del izgub, da se poslovodje 
zamenjajo, da so stroški reševanja 
institucije čim manjši in da se vsi upniki 
insolventne institucije istega razreda 
obravnavajo podobno.

Or. en

Predlog spremembe 161
Thomas Händel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Omejitve pravic delničarjev in 
upnikov bi morale biti v skladu s členom 
52 Listine o temeljnih pravicah. 
Instrumente za reševanje bi bilo zato treba 
uporabiti samo za tiste institucije, ki 
propadajo ali bodo verjetno propadle, in 
samo kadar je potrebno uresničevati cilj 
finančne stabilnosti v javnem interesu.
Instrumente za reševanje bi bilo treba 
uporabiti zlasti, kadar prenehanje 
institucije ni mogoče z običajnimi 
postopki zaradi insolventnosti, ne da bi se 
pri tem destabiliziral finančni sistem, 
ukrepi pa so potrebni, da se zagotovi hiter 
prenos in nadaljevanje sistemsko 
pomembnih funkcij, ter kadar ni realne 
možnosti za alternativno zasebno 
reševanje, vključno z dokapitalizacijo s 
strani obstoječih delničarjev ali tretjih 
strani, s katero bi se lahko v celoti 
obnovilo uspešno poslovanje institucije.

(31) Instrumente za reševanje bi bilo treba 
uporabiti za tiste institucije, ki propadajo 
ali bodo verjetno propadle, ali za 
institucije, ki so dosegle kritično velikost,
in samo kadar je potrebno uresničevati cilj 
finančne stabilnosti ter trajnostne in 
uravnotežene gospodarske rasti v javnem 
interesu.

Or. en

Predlog spremembe 162
Thomas Händel
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Poseganje v lastninske pravice ne bi 
smelo biti nesorazmerno. Posledično 
prizadeti delničarji in upniki ne bi smeli 
imeti večjih izgub od izgub, ki bi jih imeli, 
če bi institucija prenehala poslovati v času 
sprejetja odločitve o reševanju. V primeru 
delnega prenosa sredstev institucije v 
postopku reševanja na zasebnega kupca ali 
premostitveno institucijo, bi moral 
preostali del institucije v postopku 
reševanja prenehati poslovati po običajnih 
postopkih zaradi insolventnosti. Za zaščito 
obstoječih delničarjev in upnikov 
institucije med postopkom prenehanja bi 
morali le-ti imeti pravico do poplačila 
svojih terjatev v višini, ki ni nižja od tega, 
kar bi po oceni prejeli, če bi celotna 
institucija prenehala poslovati po običajnih 
postopkih zaradi insolventnosti.

(32) Poseganje v lastninske pravice ne bi 
smelo biti nesorazmerno in bi moralo biti 
vedno v skladu z zaščito splošnega 
javnega interesa. Posledično prizadeti 
delničarji in upniki ne bi smeli imeti večjih 
izgub od izgub, ki bi jih imeli, če bi 
institucija prenehala poslovati v času 
sprejetja odločitve o reševanju. V primeru 
delnega prenosa sredstev institucije v 
postopku reševanja na zasebnega kupca ali 
premostitveno institucijo, bi moral 
preostali del institucije v postopku 
reševanja prenehati poslovati po običajnih 
postopkih zaradi insolventnosti. Za zaščito 
obstoječih delničarjev in upnikov 
institucije med postopkom prenehanja bi 
morali le-ti imeti pravico do poplačila 
svojih terjatev v višini, ki ni nižja od tega, 
kar bi po oceni prejeli, če bi celotna 
institucija prenehala poslovati po običajnih 
postopkih zaradi insolventnosti.

Or. en

Predlog spremembe 163
Peter Simon

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Poseganje v lastninske pravice ne bi 
smelo biti nesorazmerno. Posledično 
prizadeti delničarji in upniki ne bi smeli 
imeti večjih izgub od izgub, ki bi jih imeli, 
če bi institucija prenehala poslovati v času 
sprejetja odločitve o reševanju. V primeru 
delnega prenosa sredstev institucije v 
postopku reševanja na zasebnega kupca ali 
premostitveno institucijo, bi moral 

(32) Poseganje v lastninske pravice ne bi 
smelo biti nesorazmerno. Posledično 
prizadeti delničarji in upniki ne bi smeli 
imeti večjih izgub od izgub, ki bi jih imeli, 
če bi institucija prenehala poslovati v času 
sprejetja odločitve o reševanju. V primeru 
delnega prenosa sredstev institucije v 
postopku reševanja na zasebnega kupca ali 
premostitveno institucijo, bi moral 
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preostali del institucije v postopku 
reševanja prenehati poslovati po običajnih 
postopkih zaradi insolventnosti. Za zaščito 
obstoječih delničarjev in upnikov 
institucije med postopkom prenehanja bi 
morali le-ti imeti pravico do poplačila 
svojih terjatev v višini, ki ni nižja od tega, 
kar bi po oceni prejeli, če bi celotna 
institucija prenehala poslovati po običajnih 
postopkih zaradi insolventnosti.

preostali del institucije v postopku 
reševanja prenehati poslovati po običajnih 
postopkih zaradi insolventnosti. Za zaščito 
obstoječih delničarjev in upnikov
institucije med postopkom prenehanja bi 
morali le-ti imeti pravico do poplačila 
svojih terjatev v višini, ki ni nižja od tega, 
kar bi po oceni prejeli, če bi celotna 
institucija prenehala poslovati po običajnih 
postopkih zaradi insolventnosti. Pri 
uporabi pooblastil za pretvorbo v lastniški 
kapital v okviru instrumenta reševanja z 
zasebnimi sredstvi bi bilo treba upoštevati 
pravno obliko institucije, saj pretvorba 
terjatev ali dolžniških instrumentov v 
lastniški kapital ni vedno smiselna, na 
primer pri lastniških deležih v zadrugi.

Or. de

Obrazložitev

Pretvorba terjatev ali dolžniških instrumentov v lastniški kapital zaradi pravne oblike morda 
ni smiselna, saj lastniški deleži niso zamenljivi (npr. pri lastniških deležih v zadrugi).

Predlog spremembe 164
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Ob propadu institucije je pomembno 
pripoznanje izgub. Pri vrednotenju sredstev 
in obveznosti propadajočih institucij bi bilo 
treba kot glavno načelo upoštevati njihovo 
tržno vrednost v trenutku uporabe 
instrumentov za reševanje, pod pogojem, 
da trgi ustrezno delujejo. Če trgi dejansko 
ne delujejo, bi se morala sredstva in 
obveznosti vrednotiti glede na njihovo 
ustrezno utemeljeno dolgoročno 
ekonomsko vrednost. Kadar je nujno, bi 
bilo treba odboru omogočiti hitro okvirno 
vrednotenje sredstev ali obveznosti 

(34) Ob propadu institucije je pomembno 
pripoznanje izgub. Pri vrednotenju sredstev in 
obveznosti propadajočih institucij bi bilo treba 
kot glavno načelo upoštevati njihovo tržno 
vrednost v trenutku uporabe instrumentov za 
reševanje, pod pogojem, da trgi učinkovito
delujejo. Če trgi dejansko ne delujejo, bi se 
morala sredstva in obveznosti vrednotiti glede 
na njihovo ustrezno utemeljeno dolgoročno 
ekonomsko vrednost. Kadar je nujno, bi bilo 
treba odboru omogočiti hitro okvirno 
vrednotenje sredstev ali obveznosti 
propadajoče institucije, ki bi moralo veljati, 
dokler se ne opravi neodvisno vrednotenje.
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propadajoče institucije, ki bi moralo veljati, 
dokler se ne opravi neodvisno vrednotenje.

Or. nl

Predlog spremembe 165
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Komisija bi morala zagotoviti okvir 
ukrepa za reševanje, ki naj bi se sprejel, 
odvisno od okoliščin primera, poleg tega bi 
morala biti sposobna določiti vse potrebne 
instrumente za reševanje, ki naj bi se 
uporabili. Znotraj jasnega in natančnega 
okvira bi se moral odbor odločiti o 
podrobnem programu reševanja. Zadevni 
instrumenti za reševanje bi morali 
vključevati instrument prodaje poslovanja, 
instrument premostitvene institucije, 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi in instrument ločevanja sredstev, 
ki so prav tako določeni v Direktivi [ ].
Okvir bi moral omogočati oceno, ali so 
izpolnjeni pogoji za odpis dolga in 
pretvorbo kapitalskih instrumentov.

(36) Odbor bi moral skupaj z 
nacionalnimi organi za reševanje
zagotoviti okvir ukrepa za reševanje, ki naj 
bi se sprejel, odvisno od okoliščin primera, 
poleg tega bi moral biti sposoben določiti 
vse potrebne instrumente za reševanje, ki 
naj bi se uporabili. Znotraj jasnega in 
natančnega okvira bi se moral odbor 
odločiti o podrobnem programu reševanja.
Zadevni instrumenti za reševanje bi morali 
vključevati instrument prodaje poslovanja, 
instrument premostitvene institucije, 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi in instrument ločevanja sredstev, 
ki so prav tako določeni v Direktivi [ ].
Okvir bi moral omogočati oceno, ali so 
izpolnjeni pogoji za odpis dolga in 
pretvorbo kapitalskih instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe 166
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Komisija bi morala zagotoviti okvir 
ukrepa za reševanje, ki naj bi se sprejel,

(36) Odbor bi moral zagotoviti okvir 
ukrepa za reševanje, ki naj bi se sprejel po 
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odvisno od okoliščin primera, poleg tega bi 
morala biti sposobna določiti vse potrebne 
instrumente za reševanje, ki naj bi se 
uporabili. Znotraj jasnega in natančnega 
okvira bi se moral odbor odločiti o 
podrobnem programu reševanja. Zadevni 
instrumenti za reševanje bi morali 
vključevati instrument prodaje poslovanja, 
instrument premostitvene institucije, 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi in instrument ločevanja sredstev, 
ki so prav tako določeni v Direktivi [ ]. 
Okvir bi moral omogočati oceno, ali so 
izpolnjeni pogoji za odpis dolga in 
pretvorbo kapitalskih instrumentov.

načrtih za reševanje zadevnih subjektov in
odvisno od okoliščin primera, poleg tega bi 
moral biti sposoben določiti vse potrebne 
instrumente za reševanje, ki naj bi se 
uporabili. Znotraj jasnega in natančnega 
okvira bi se moral odbor odločiti o 
podrobnem programu reševanja. Zadevni 
instrumenti za reševanje bi morali 
vključevati instrument prodaje poslovanja, 
instrument premostitvene institucije, 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi in instrument ločevanja sredstev, 
ki so prav tako določeni v Direktivi [ ]. 
Okvir bi moral omogočati oceno, ali so 
izpolnjeni pogoji za odpis dolga in 
pretvorbo kapitalskih instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe 167
Sari Essayah

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Komisija bi morala zagotoviti okvir 
ukrepa za reševanje, ki naj bi se sprejel, 
odvisno od okoliščin primera, poleg tega bi 
morala biti sposobna določiti vse potrebne 
instrumente za reševanje, ki naj bi se 
uporabili. Znotraj jasnega in natančnega 
okvira bi se moral odbor odločiti o 
podrobnem programu reševanja. Zadevni 
instrumenti za reševanje bi morali 
vključevati instrument prodaje poslovanja, 
instrument premostitvene institucije, 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi in instrument ločevanja sredstev, 
ki so prav tako določeni v Direktivi [ ].
Okvir bi moral omogočati oceno, ali so 
izpolnjeni pogoji za odpis dolga in 
pretvorbo kapitalskih instrumentov.

(36) Komisija in Svet bi morala zagotoviti 
okvir ukrepa za reševanje, ki naj bi se 
sprejel, odvisno od okoliščin primera, 
poleg tega bi morala biti sposobna določiti 
vse potrebne instrumente za reševanje, ki 
naj bi se uporabili. Znotraj jasnega in 
natančnega okvira bi se moral odbor 
odločiti o podrobnem programu reševanja.
Zadevni instrumenti za reševanje bi morali 
vključevati instrument prodaje poslovanja, 
instrument premostitvene institucije, 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi in instrument ločevanja sredstev, 
ki so prav tako določeni v Direktivi [ ].
Okvir bi moral omogočati oceno, ali so 
izpolnjeni pogoji za odpis dolga in 
pretvorbo kapitalskih instrumentov.

Or. en
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Predlog spremembe 168
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Komisija bi morala zagotoviti okvir 
ukrepa za reševanje, ki naj bi se sprejel, 
odvisno od okoliščin primera, poleg tega bi 
morala biti sposobna določiti vse potrebne 
instrumente za reševanje, ki naj bi se 
uporabili. Znotraj jasnega in natančnega 
okvira bi se moral odbor odločiti o 
podrobnem programu reševanja. Zadevni 
instrumenti za reševanje bi morali 
vključevati instrument prodaje poslovanja, 
instrument premostitvene institucije, 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi in instrument ločevanja sredstev, 
ki so prav tako določeni v Direktivi [ ]. 
Okvir bi moral omogočati oceno, ali so 
izpolnjeni pogoji za odpis dolga in 
pretvorbo kapitalskih instrumentov.

(36) Komisija bi morala na podlagi 
osnutka odločitve, ki bi ga pripravil odbor, 
zagotoviti okvir ukrepa za reševanje, ki naj 
bi se sprejel, odvisno od okoliščin primera, 
poleg tega bi morala biti sposobna določiti 
vse potrebne instrumente za reševanje, ki 
naj bi se uporabili. Znotraj jasnega in 
natančnega okvira bi se moral odbor 
odločiti o podrobnem programu reševanja. 
Zadevni instrumenti za reševanje bi morali 
vključevati instrument prodaje poslovanja, 
instrument premostitvene institucije, 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi in instrument ločevanja sredstev, 
ki so prav tako določeni v Direktivi [ ]. 
Okvir bi moral omogočati oceno, ali so 
izpolnjeni pogoji za odpis dolga in 
pretvorbo kapitalskih instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe 169
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Komisija bi morala zagotoviti okvir 
ukrepa za reševanje, ki naj bi se sprejel, 
odvisno od okoliščin primera, poleg tega bi 
morala biti sposobna določiti vse potrebne 
instrumente za reševanje, ki naj bi se 
uporabili. Znotraj jasnega in natančnega 
okvira bi se moral odbor odločiti o 

(36) Komisija bi morala po priporočilu 
odbora zagotoviti okvir ukrepa za 
reševanje, ki naj bi se sprejel, odvisno od 
okoliščin primera, poleg tega bi morala biti 
sposobna določiti vse potrebne instrumente 
za reševanje, ki naj bi se uporabili. Znotraj 
jasnega in natančnega okvira bi se moral 
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podrobnem programu reševanja. Zadevni 
instrumenti za reševanje bi morali 
vključevati instrument prodaje poslovanja, 
instrument premostitvene institucije, 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi in instrument ločevanja sredstev, 
ki so prav tako določeni v Direktivi [ ]. 
Okvir bi moral omogočati oceno, ali so 
izpolnjeni pogoji za odpis dolga in 
pretvorbo kapitalskih instrumentov.

odbor odločiti o podrobnem programu 
reševanja. Zadevni instrumenti za 
reševanje bi morali vključevati instrument 
prodaje poslovanja, instrument 
premostitvene institucije, instrument za 
reševanje z zasebnimi sredstvi in 
instrument ločevanja sredstev, ki so prav 
tako določeni v Direktivi [ ]. Okvir bi 
moral omogočati oceno, ali so izpolnjeni 
pogoji za odpis dolga in pretvorbo 
kapitalskih instrumentov.

Or. en

Predlog spremembe 170
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Instrument prodaje poslovanja bi 
moral omogočati prodajo institucije ali 
delov njenega poslovanja enemu ali več 
kupcem brez soglasja delničarjev.

(37) Instrument prodaje poslovanja bi 
moral v skladu z direktivo o sanaciji in 
reševanju bank [ ] omogočati prodajo 
institucije ali delov njenega poslovanja 
enemu ali več kupcem brez soglasja 
delničarjev.

Or. en

Predlog spremembe 171
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Instrument ločevanja sredstev bi moral 
organom omogočati prenos premalo 
donosnih ali oslabljenih sredstev na ločen 
nosilec. Ta instrument bi se lahko uporabil 

(38) Instrument ločevanja sredstev bi moral 
v skladu z direktivo o sanaciji in reševanju 
bank [ ] organom omogočati prenos 
premalo donosnih ali oslabljenih sredstev 
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le v povezavi z drugimi instrumenti, da se 
prepreči neupravičena konkurenčna 
prednost propadajoče institucije.

na ločen nosilec. Ta instrument bi se lahko 
uporabil le v povezavi z drugimi 
instrumenti, da se prepreči neupravičena 
konkurenčna prednost propadajoče 
institucije.

Or. en

Predlog spremembe 172
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Z učinkovito ureditvijo reševanja bi 
bilo treba čim bolj zmanjšati stroške 
reševanja propadajoče institucije, ki jih 
krijejo davkoplačevalci. Prav tako bi 
morala zagotoviti, da je celo večje, 
sistemsko pomembne institucije mogoče 
rešiti, ne da bi bila pri tem ogrožena 
finančna stabilnost. To se lahko doseže z 
instrumentom za reševanje z zasebnimi 
sredstvi, ki zagotavlja, da delničarji in 
upniki subjekta prevzamejo ustrezen del 
izgub in zadevnih stroškov. V ta namen bi 
morala biti zakonska pooblastila za odpis 
dolga vključena v okvir za reševanje kot 
dodatna možnost v povezavi z drugimi 
instrumenti za reševanje, kot priporoča 
odbor za finančno stabilnost.

(39) Z učinkovito ureditvijo reševanja bi 
bilo treba čim bolj zmanjšati stroške 
reševanja propadajoče institucije, ki jih 
krijejo davkoplačevalci. Prav tako bi 
morala zagotoviti, da je celo večje, 
sistemsko pomembne institucije mogoče 
rešiti, ne da bi bila pri tem ogrožena 
finančna stabilnost. To se lahko doseže z 
instrumentom za reševanje z zasebnimi 
sredstvi, ki zagotavlja, da delničarji in 
upniki subjekta prevzamejo ustrezen del 
izgub in zadevnih stroškov. V ta namen bi 
morala biti zakonska pooblastila za odpis 
dolga vključena v okvir za reševanje kot 
instrument prve izbire v povezavi z 
drugimi instrumenti za reševanje, kot 
priporoča odbor za finančno stabilnost.

Or. en

Predlog spremembe 173
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Za zagotovitev potrebne 
prilagodljivosti pri razdelitvi izgub med 
upnike v različnih okoliščinah je primerno, 
da se instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi uporabi, kadar je cilj propadajočo 
institucijo rešiti kot delujoče podjetje, če 
obstaja realna možnost, da začne institucija 
ponovno uspešno poslovati, ter kadar se 
sistemsko pomembne storitve prenesejo na 
premostitveno institucijo in preostali del 
institucije preneha poslovati in se postopno 
zapre.

(40) Kot je določeno v direktivi o sanaciji 
in reševanju bank, je za zagotovitev 
potrebne prilagodljivosti pri razdelitvi 
izgub med upnike v različnih okoliščinah 
primerno, da se instrument za reševanje z 
zasebnimi sredstvi uporabi, kadar je cilj 
propadajočo institucijo rešiti kot delujoče 
podjetje, če obstaja realna možnost, da 
začne institucija ponovno uspešno 
poslovati, ter kadar se sistemsko 
pomembne storitve prenesejo na 
premostitveno institucijo in preostali del 
institucije preneha poslovati in se postopno 
zapre.

Or. en

Predlog spremembe 174
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Kadar se instrument za reševanje z 
zasebnimi sredstvi uporabi za obnovitev 
kapitala propadajoče institucije, da se 
omogoči nadaljevanje njenega poslovanja, 
bi bilo treba poleg uporabe tega 
instrumenta vedno zamenjati tudi 
poslovodstvo ter pozneje prestrukturirati 
institucijo in njene dejavnosti tako, da se 
odpravijo razlogi za njen propad. To 
prestrukturiranje bi bilo treba izvesti z 
načrtom reorganizacije poslovanja.

(41) Kadar se instrument za reševanje z 
zasebnimi sredstvi uporabi za obnovitev 
kapitala propadajoče institucije, da se 
omogoči nadaljevanje njenega poslovanja, 
bi bilo treba poleg uporabe tega 
instrumenta vedno zamenjati tudi 
poslovodstvo ter pozneje prestrukturirati 
institucijo in njene dejavnosti tako, da se 
odpravijo razlogi za njen propad, kot je 
določeno v direktivi o sanaciji in 
reševanju bank [ ]. To prestrukturiranje bi 
bilo treba izvesti z načrtom reorganizacije 
poslovanja.

Or. en
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Predlog spremembe 175
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Instrumenta za reševanje z zasebnimi 
sredstvi ni primerno uporabiti za terjatve, 
ki so zavarovane s poroštvom, 
premoženjem ali drugim jamstvom. Vendar 
bi bilo treba omogočiti, da se lahko 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi uporabi za čim več nezavarovanih 
obveznosti propadajoče institucije, da se 
tako zagotovi učinkovitost tega 
instrumenta in doseganje njegovih ciljev. 
Kljub temu je primerno iz področja 
uporabe instrumenta za reševanje z 
zasebnimi sredstvi izključiti nekatere vrste 
nezavarovanih obveznosti. Zaradi javnega 
reda in učinkovitega reševanja se 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi ne bi smel uporabljati za vloge, 
zaščitene z Direktivo 94/19/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, obveznosti do 
delojemalcev propadajoče institucije ali 
komercialne terjatve, povezane s blagom in 
storitvami, ki so potrebni za tekoče 
poslovanje institucije.

(42) Kot je določeno v direktivi o sanaciji 
in reševanju bank [ ], instrumenta za 
reševanje z zasebnimi sredstvi ni primerno 
uporabiti za terjatve, ki so zavarovane s 
poroštvom, premoženjem ali drugim 
jamstvom. Vendar bi bilo treba omogočiti, 
da se lahko instrument za reševanje z 
zasebnimi sredstvi uporabi za čim več 
nezavarovanih obveznosti propadajoče 
institucije, da se tako zagotovi učinkovitost 
tega instrumenta in doseganje njegovih 
ciljev. Kljub temu je primerno iz področja 
uporabe instrumenta za reševanje z 
zasebnimi sredstvi izključiti nekatere vrste 
nezavarovanih obveznosti. Zaradi javnega 
reda in učinkovitega reševanja se 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi ne bi smel uporabljati za vloge, 
zaščitene z Direktivo 94/19/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, obveznosti do
delojemalcev propadajoče institucije ali 
komercialne terjatve, povezane s blagom in 
storitvami, ki so potrebni za tekoče 
poslovanje institucije.

__________________ __________________

Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 30. maja 1994 o sistemih 
zajamčenih vlog. OJ L 135, 31.5.1994, p. 
5–14.

Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 30. maja 1994 o sistemih 
zajamčenih vlog. OJ L 135, 31.5.1994, p. 
5–14.

Or. en

Predlog spremembe 176
Nuno Melo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Instrumenta za reševanje z zasebnimi 
sredstvi ni primerno uporabiti za terjatve, 
ki so zavarovane s poroštvom, 
premoženjem ali drugim jamstvom. Vendar 
bi bilo treba omogočiti, da se lahko 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi uporabi za čim več nezavarovanih 
obveznosti propadajoče institucije, da se 
tako zagotovi učinkovitost tega 
instrumenta in doseganje njegovih ciljev. 
Kljub temu je primerno iz področja 
uporabe instrumenta za reševanje z 
zasebnimi sredstvi izključiti nekatere vrste 
nezavarovanih obveznosti. Zaradi javnega 
reda in učinkovitega reševanja se 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi ne bi smel uporabljati za vloge, 
zaščitene z Direktivo 94/19/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta15, obveznosti do 
delojemalcev propadajoče institucije ali 
komercialne terjatve, povezane s blagom in 
storitvami, ki so potrebni za tekoče 
poslovanje institucije. 

(42) Instrumenta za reševanje z zasebnimi 
sredstvi ni primerno uporabiti za terjatve, 
ki so zavarovane s poroštvom, 
premoženjem ali drugim jamstvom. Vendar 
bi bilo treba omogočiti, da se lahko 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi uporabi za čim več nezavarovanih 
obveznosti propadajoče institucije, da se 
tako zagotovi učinkovitost tega 
instrumenta in doseganje njegovih ciljev. 
Kljub temu je primerno iz področja 
uporabe instrumenta za reševanje z 
zasebnimi sredstvi izključiti nekatere vrste 
nezavarovanih obveznosti. Zaradi javnega 
reda in učinkovitega reševanja se 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi ne uporablja za vloge katerekoli 
vrednosti ali vrste, zaščitene z Direktivo 
94/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta, 
obveznosti do delojemalcev propadajoče 
institucije ali komercialne terjatve, 
povezane s blagom in storitvami, ki so 
potrebni za tekoče poslovanje institucije.

__________________
15UL L 135, 31.5.1994, str. 5–14.

Or. pt

Predlog spremembe 177
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Instrumenta za reševanje z zasebnimi 
sredstvi ni primerno uporabiti za terjatve, 
ki so zavarovane s poroštvom, 
premoženjem ali drugim jamstvom. Vendar 
bi bilo treba omogočiti, da se lahko 
instrument za reševanje z zasebnimi 

(42) Instrumenta za reševanje z zasebnimi 
sredstvi ni primerno uporabiti za terjatve, 
ki so zavarovane s poroštvom, 
premoženjem ali drugim jamstvom. Vendar 
bi bilo treba omogočiti, da se lahko 
instrument za reševanje z zasebnimi 
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sredstvi uporabi za čim več nezavarovanih 
obveznosti propadajoče institucije, da se 
tako zagotovi učinkovitost tega 
instrumenta in doseganje njegovih ciljev. 
Kljub temu je primerno iz področja 
uporabe instrumenta za reševanje z 
zasebnimi sredstvi izključiti nekatere vrste 
nezavarovanih obveznosti. Zaradi javnega 
reda in učinkovitega reševanja se 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi ne bi smel uporabljati za vloge, 
zaščitene z Direktivo 94/19/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, obveznosti do 
delojemalcev propadajoče institucije ali 
komercialne terjatve, povezane s blagom in 
storitvami, ki so potrebni za tekoče 
poslovanje institucije.

sredstvi uporabi za čim več nezavarovanih 
obveznosti propadajoče institucije, da se 
tako zagotovi učinkovitost tega 
instrumenta in doseganje njegovih ciljev. 
Kljub temu je primerno iz področja 
uporabe instrumenta za reševanje z 
zasebnimi sredstvi izključiti nekatere vrste 
nezavarovanih obveznosti. Zaradi javnega 
reda in učinkovitega reševanja se 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi ne bi smel uporabljati za vloge, 
zaščitene z Direktivo 94/19/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, obveznosti do 
delojemalcev propadajoče institucije, krite 
obveznice ali komercialne terjatve, 
povezane s blagom in storitvami, ki so 
potrebni za tekoče poslovanje institucije.

__________________ __________________

Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 30. maja 1994 o sistemih 
zajamčenih vlog. OJ L 135, 31.5.1994, p. 
5–14.

Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 30. maja 1994 o sistemih 
zajamčenih vlog. OJ L 135, 31.5.1994, p. 
5–14.

Or. en

Predlog spremembe 178
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Za imetnike vlog, zajamčene s 
sistemom zajamčenih vlog, se instrument 
za reševanje z zasebnimi sredstvi ne bi 
smel uporabljati. Vendar sistem 
zajamčenih vlog prispeva k financiranju 
reševanja, saj bi moral zagotoviti 
odškodnino imetnikom vlog. Izvajanje 
pooblastil za reševanje z zasebnimi sredstvi 
bi zagotovilo, da bi imeli imetniki vlog še 
naprej dostop do svojih vlog, kar je glavni 
razlog za vzpostavitev sistemov 
zajamčenih vlog. Če se v teh primerih 

(43) Za imetnike vlog, zajamčene s 
sistemom zajamčenih vlog, se instrument 
za reševanje z zasebnimi sredstvi ne bi 
smel uporabljati, kot je določeno v 
direktivi o sanaciji in reševanju bank [ ], . 
Vendar sistem zajamčenih vlog prispeva k 
financiranju reševanja, saj bi moral 
zagotoviti odškodnino imetnikom vlog. 
Izvajanje pooblastil za reševanje z 
zasebnimi sredstvi bi zagotovilo, da bi 
imeli imetniki vlog še naprej dostop do 
svojih vlog, kar je glavni razlog za 
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uporaba teh sistemov ne bi vključila, bi to 
ustvarilo nepošteno prednost glede na 
ostale upnike, ki bi bili predmet izvajanja 
pooblastil organa za reševanje.

vzpostavitev sistemov zajamčenih vlog. Če 
se v teh primerih uporaba teh sistemov ne 
bi vključila, bi to ustvarilo nepošteno 
prednost glede na ostale upnike, ki bi bili 
predmet izvajanja pooblastil organa za 
reševanje.

Or. en

Predlog spremembe 179
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Za imetnike vlog, zajamčene s 
sistemom zajamčenih vlog, se instrument 
za reševanje z zasebnimi sredstvi ne bi 
smel uporabljati. Vendar sistem 
zajamčenih vlog prispeva k financiranju 
reševanja, saj bi moral zagotoviti 
odškodnino imetnikom vlog. Izvajanje 
pooblastil za reševanje z zasebnimi sredstvi 
bi zagotovilo, da bi imeli imetniki vlog še 
naprej dostop do svojih vlog, kar je glavni 
razlog za vzpostavitev sistemov 
zajamčenih vlog. Če se v teh primerih 
uporaba teh sistemov ne bi vključila, bi to 
ustvarilo nepošteno prednost glede na 
ostale upnike, ki bi bili predmet izvajanja 
pooblastil organa za reševanje.

(43) Za imetnike vlog, zajamčene s 
sistemom zajamčenih vlog, in za ta sistem 
sam se instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi ne bi smel uporabljati. Izvajanje 
pooblastil za reševanje z zasebnimi sredstvi 
bi zagotovilo, da bi imeli imetniki vlog še 
naprej dostop do svojih vlog.

Or. en

Predlog spremembe 180
Nuno Melo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Za imetnike vlog, zajamčene s 
sistemom zajamčenih vlog, se instrument 
za reševanje z zasebnimi sredstvi ne bi 
smel uporabljati. Vendar sistem 
zajamčenih vlog prispeva k financiranju 
reševanja, saj bi moral zagotoviti 
odškodnino imetnikom vlog. Izvajanje 
pooblastil za reševanje z zasebnimi sredstvi 
bi zagotovilo, da bi imeli imetniki vlog še 
naprej dostop do svojih vlog, kar je glavni 
razlog za vzpostavitev sistemov 
zajamčenih vlog. Če se v teh primerih 
uporaba teh sistemov ne bi vključila, bi to 
ustvarilo nepošteno prednost glede na 
ostale upnike, ki bi bili predmet izvajanja 
pooblastil organa za reševanje.

(43) Za imetnike vlog katerekoli vrste ali 
vrednosti se instrument za reševanje z 
zasebnimi sredstvi ne bi smel uporabljati. 
Vendar sistem zajamčenih vlog prispeva k 
financiranju reševanja, saj bi moral 
zagotoviti odškodnino imetnikom vlog. 
Izvajanje pooblastil za reševanje z 
zasebnimi sredstvi bi zagotovilo, da bi 
imeli imetniki vlog še naprej dostop do 
svojih vlog, kar je glavni razlog za 
vzpostavitev sistemov zajamčenih vlog. Če 
se v teh primerih uporaba teh sistemov ne 
bi vključila, bi to ustvarilo nepošteno 
prednost glede na ostale upnike, ki bi bili 
predmet izvajanja pooblastil organa za 
reševanje.

Or. pt

Predlog spremembe 181
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Da bi si delničarji in podrejeni upniki
delili breme, kot to zahtevajo pravila o 
državni pomoči, bi lahko enotni 
mehanizem za reševanje od začetka 
veljavnosti te uredbe po analogiji 
uporabljal instrument reševanja z 
zasebnimi sredstvi.

(44) Da bi si delničarji in podrejeni upniki 
delili breme, kot to zahtevajo pravila o 
državni pomoči, bi lahko enotni 
mehanizem za reševanje od začetka 
veljavnosti te uredbe po analogiji 
uporabljal instrument reševanja z 
zasebnimi sredstvi teh delničarjev.

Or. en

Predlog spremembe 182
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Da bi si delničarji in podrejeni upniki 
delili breme, kot to zahtevajo pravila o 
državni pomoči, bi lahko enotni 
mehanizem za reševanje od začetka 
veljavnosti te uredbe po analogiji 
uporabljal instrument reševanja z 
zasebnimi sredstvi.

(44) Da bi si delničarji in podrejeni upniki 
delili breme, kot to zahtevajo pravila o 
državni pomoči, bi lahko enotni 
mehanizem za reševanje od začetka 
veljavnosti direktive [DSRB] po analogiji 
uporabljal instrument reševanja z 
zasebnimi sredstvi.

Or. en

Predlog spremembe 183
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Za preprečitev, da bi institucije svoje 
obveznosti strukturirale na način, ki ovira 
učinkovitost instrumenta za reševanje z 
zasebnimi sredstvi, bi moral biti odbor 
sposoben določiti, da morajo institucije 
vedno imeti skupen znesek (izražen kot 
odstotek vseh obveznosti institucije) 
lastnih sredstev, podrejenega dolga in 
nadrejenih obveznosti, za katere se 
uporablja instrument reševanja z zasebnimi 
sredstvi, ki ne štejejo kot lastna sredstva 
za namene Uredbe (EU) št. 575/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
Direktive 2013/36/EU z dne 26. junija 
2013 Evropskega parlamenta in Sveta.

(45) Za preprečitev, da bi institucije svoje 
obveznosti strukturirale na način, ki ovira 
učinkovitost instrumenta za reševanje z 
zasebnimi sredstvi, bi moral biti odbor 
sposoben določiti, da morajo institucije 
vedno imeti skupen znesek (izražen kot 
odstotek vseh obveznosti institucije) 
lastnih sredstev, podrejenega dolga in 
nadrejenih obveznosti, vključno z lastnimi 
sredstvi.

__________________

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, 27.6.2013, str. 1.
Direktiva 2013/36/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 
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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.

Or. en

Predlog spremembe 184
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Za preprečitev, da bi institucije svoje 
obveznosti strukturirale na način, ki ovira 
učinkovitost instrumenta za reševanje z 
zasebnimi sredstvi, bi moral biti odbor 
sposoben določiti, da morajo institucije 
vedno imeti skupen znesek (izražen kot 
odstotek vseh obveznosti institucije) 
lastnih sredstev, podrejenega dolga in 
nadrejenih obveznosti, za katere se 
uporablja instrument reševanja z zasebnimi 
sredstvi, ki ne štejejo kot lastna sredstva za 
namene Uredbe (EU) št. 575/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
Direktive 2013/36/EU z dne 26. junija 
2013 Evropskega parlamenta in Sveta.

(45) Za preprečitev, da bi institucije svoje 
obveznosti strukturirale na način, ki ovira 
učinkovitost instrumenta za reševanje z 
zasebnimi sredstvi, bi moral biti odbor 
sposoben določiti, da morajo institucije 
vedno imeti skupen znesek (izražen kot 
odstotek vseh obveznosti institucije) 
lastnih sredstev, podrejenega dolga in 
nadrejenih obveznosti, za katere se 
uporablja instrument reševanja z zasebnimi 
sredstvi, ki ne štejejo kot lastna sredstva za 
namene Uredbe (EU) št. 575/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter 
Direktive 2013/36/EU z dne 26. junija 
2013 Evropskega parlamenta in Sveta; ta 
znesek bi moral biti naveden v načrtu 
reševanja.

__________________ __________________

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, 
27.6.2013, str. 1.

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, 
27.6.2013, str. 1.

Direktiva 2013/36/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in 

Direktiva 2013/36/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o 
dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in 
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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.

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.

Or. en

Predlog spremembe 185
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Najboljša metoda reševanja bi morala 
biti odvisna od okoliščin primera in v ta 
namen bi morali biti na voljo vsi 
instrumenti za reševanje, ki jih določa 
Direktiva [ ].

(46) Najboljša metoda reševanja bi morala 
biti odvisna od okoliščin primera, ne da bi 
pri tem diskriminirali bodisi sodelujoče 
bodisi nesodelujoče države članice ali 
skupino držav članic, in v ta namen bi 
morali biti na voljo vsi instrumenti za 
reševanje, ki jih določa Direktiva o 
sanaciji in reševanju bank [ ] ter se 
uporabljati v skladu z njenimi določbami.

Or. en

Predlog spremembe 186
Sari Essayah

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Direktiva [ ] je prenesla pooblastila za 
odpis dolga in pretvorbo kapitalskih 
instrumentov na nacionalne organe za 
reševanje, ker lahko pogoji za odpis in 
pretvorbo kapitalskih instrumentov 
sovpadajo s pogoji za reševanje in v tem 
primeru je treba pripraviti oceno, ali sta 
zgolj odpis in pretvorba kapitalskih 

(47) Direktiva [ ] je prenesla pooblastila za 
odpis dolga in pretvorbo kapitalskih 
instrumentov na nacionalne organe za 
reševanje, ker lahko pogoji za odpis in 
pretvorbo kapitalskih instrumentov 
sovpadajo s pogoji za reševanje in v tem 
primeru je treba pripraviti oceno, ali sta 
zgolj odpis in pretvorba kapitalskih 
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instrumentov dovolj za obnovo finančne 
trdnosti zadevnega subjekta ali je treba 
sprejeti tudi ukrep za reševanje. Praviloma 
se bo uporabljala v zvezi z reševanjem.
Komisija bi morala nadomestiti nacionalni 
organ tudi v tej funkciji in bi zato morala
biti pooblaščena, da oceni, ali so pogoji za 
odpis dolga in pretvorbo kapitalskih 
instrumentov izpolnjeni, ter odločiti, ali naj 
za zadevni subjekt začne postopek 
reševanja, če so zahteve za reševanje tudi 
izpolnjene.

instrumentov dovolj za obnovo finančne 
trdnosti zadevnega subjekta ali je treba 
sprejeti tudi ukrep za reševanje. Praviloma 
se bo uporabljala v zvezi z reševanjem.
Odbor, Komisija in Svet bi morali
nadomestiti nacionalni organ tudi v tej 
funkciji in bi zato morali biti pooblaščeni, 
da ocenijo, ali so pogoji za odpis dolga in 
pretvorbo kapitalskih instrumentov 
izpolnjeni, ter odločiti, ali naj za zadevni 
subjekt začne postopek reševanja, če so 
zahteve za reševanje tudi izpolnjene.

Or. en

Predlog spremembe 187
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Direktiva [ ] je prenesla pooblastila za 
odpis dolga in pretvorbo kapitalskih 
instrumentov na nacionalne organe za 
reševanje, ker lahko pogoji za odpis in 
pretvorbo kapitalskih instrumentov 
sovpadajo s pogoji za reševanje in v tem 
primeru je treba pripraviti oceno, ali sta 
zgolj odpis in pretvorba kapitalskih 
instrumentov dovolj za obnovo finančne 
trdnosti zadevnega subjekta ali je treba 
sprejeti tudi ukrep za reševanje. Praviloma 
se bo uporabljala v zvezi z reševanjem.
Komisija bi morala nadomestiti nacionalni 
organ tudi v tej funkciji in bi zato morala
biti pooblaščena, da oceni, ali so pogoji za 
odpis dolga in pretvorbo kapitalskih 
instrumentov izpolnjeni, ter odločiti, ali naj 
za zadevni subjekt začne postopek 
reševanja, če so zahteve za reševanje tudi 
izpolnjene.

(47) Direktiva [ ] je prenesla pooblastila za 
odpis dolga in pretvorbo kapitalskih 
instrumentov na nacionalne organe za 
reševanje, ker lahko pogoji za odpis in 
pretvorbo kapitalskih instrumentov 
sovpadajo s pogoji za reševanje in v tem 
primeru je treba pripraviti oceno, ali sta 
zgolj odpis in pretvorba kapitalskih 
instrumentov dovolj za obnovo finančne 
trdnosti zadevnega subjekta ali je treba 
sprejeti tudi ukrep za reševanje. Praviloma 
se bo uporabljala v zvezi z reševanjem.
Odbor bi moral nadomestiti nacionalni 
organ tudi v tej funkciji in bi zato moral
biti pooblaščen, da oceni, ali so pogoji za 
odpis dolga in pretvorbo kapitalskih 
instrumentov izpolnjeni, ter odločiti, ali naj 
za zadevni subjekt začne postopek 
reševanja, če so zahteve za reševanje tudi 
izpolnjene.

Or. en
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Predlog spremembe 188
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(48) Učinkovitost in enotnost ukrepa 
reševanja bi morala biti zagotovljena v 
vseh sodelujočih državah članicah. V ta 
namen bi moral biti odbor pooblaščen, da v 
izrednih primerih in kadar nacionalni organ 
za reševanje ni izvedel sklepa odbora ali ga 
ni ustrezno izvedel prenese na drugo osebo 
določene pravice, sredstva ali obveznosti 
institucije v postopku reševanja ter 
zahteva pretvorbo dolžniških 
instrumentov, ki vsebujejo pogodbeni 
pogoj za pretvorbo v določenih 
okoliščinah. Vsak ukrep nacionalnih 
organov za reševanje, ki bi omejil izvajanje 
pooblastil ali funkcij odbora ali vplival 
nanje, bi bilo treba izključiti.

(48) Učinkovitost in enotnost ukrepa 
reševanja bi morala biti zagotovljena v 
vseh sodelujočih državah članicah. V ta 
namen bi moral biti odbor pooblaščen, da v 
izrednih primerih in kadar nacionalni organ 
za reševanje ni izvedel sklepa odbora ali ga 
ni ustrezno izvedel, organa ne upošteva, 
da bi zagotovil izvedbo sklepa. Vsak ukrep 
nacionalnih organov za reševanje, ki bi 
omejil izvajanje pooblastil ali funkcij 
odbora ali vplival nanje, bi bilo treba 
izključiti.

Or. en

Predlog spremembe 189
Olle Ludvigsson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49a) Organ bi moral pri uporabi 
instrumentov za reševanje in izvajanju 
pooblastil za reševanje obvestiti zaposlene 
in njihove predstavnike ter se z njimi 
posvetovati. Po potrebi bi bilo treba v zvezi 
s tem upoštevati kolektivne pogodbe ali 
druge sporazume, ki jih zagotovijo 
socialni partnerji.

Or. en
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Predlog spremembe 190
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Ker odbor nadomešča nacionalne 
organe za reševanje sodelujočih držav 
članic pri njihovih odločitvah o reševanju, 
bi moral odbor te organe nadomestiti tudi 
za potrebe sodelovanja z nesodelujočimi 
državami članicami v zvezi s funkcijami 
reševanja. Zlasti bi moral odbor zastopati 
vse organe iz sodelujočih držav članic v 
kolegijih za reševanje, vključno z organi iz 
nesodelujočih držav članic.

(50) Ker odbor podpira nacionalne organe 
za reševanje sodelujočih držav članic pri 
njihovih odločitvah o reševanju, bi moral z 
njimi sodelovati tudi za potrebe 
sodelovanja z nesodelujočimi državami 
članicami v zvezi s funkcijami reševanja.
Zlasti bi moral odbor zastopati vse organe 
iz sodelujočih držav članic v kolegijih za 
reševanje, vključno z organi iz 
nesodelujočih držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 191
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(50) Ker odbor nadomešča nacionalne 
organe za reševanje sodelujočih držav 
članic pri njihovih odločitvah o reševanju, 
bi moral odbor te organe nadomestiti tudi 
za potrebe sodelovanja z nesodelujočimi 
državami članicami v zvezi s funkcijami 
reševanja. Zlasti bi moral odbor zastopati
vse organe iz sodelujočih držav članic v 
kolegijih za reševanje, vključno z organi iz 
nesodelujočih držav članic.

(50) Ker odbor nadomešča nacionalne 
organe za reševanje sodelujočih držav 
članic pri njihovih odločitvah o reševanju, 
bi moral odbor te organe nadomestiti tudi 
za potrebe sodelovanja z nesodelujočimi 
državami članicami v zvezi s funkcijami 
reševanja. Zlasti bi moral odbor v kolegije 
za reševanje vključiti vse organe iz 
sodelujočih držav članic, vključno z organi 
iz nesodelujočih držav članic.

Or. en



PE521.747v01-00 74/173 AM\1006888SL.doc

SL

Predlog spremembe 192
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Ker številne institucije ne delujejo le 
znotraj Unije, ampak v mednarodnem 
okolju, bi moral učinkovit mehanizem za 
reševanje določiti načela sodelovanja z 
zadevnimi organi tretje države. Podpora 
organom tretje države bi morala biti 
zagotovljena v skladu s pravnim okvirom 
iz člena 88 Direktive [ ]. V ta namen bi 
moral biti odbor, ker bi moral biti edini 
organ, pooblaščen za reševanje 
propadajočih bank v sodelujočih državah 
članicah, izključno pooblaščen za 
sklepanje nezavezujočih sporazumov o 
sodelovanju s temi organi tretjih držav v 
imenu nacionalnih organov sodelujočih 
držav članic.

(51) Ker številne institucije ne delujejo le 
znotraj Unije, ampak v mednarodnem 
okolju, bi moral učinkovit mehanizem za 
reševanje določiti načela sodelovanja z 
zadevnimi organi tretje države. Podpora 
organom tretje države bi morala biti 
zagotovljena v skladu s pravnim okvirom 
iz člena 88 Direktive [ ].

Or. en

Predlog spremembe 193
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Za uspešno opravljanje svojih nalog bi 
moral imeti odbor ustrezna preiskovalna 
pooblastila. Odbor bi moral biti 
pooblaščen, da zahteva vse potrebne 
informacije neposredno ali prek 
nacionalnih organov za reševanje ter 
izvede inšpekcijske preglede na kraju 
samem, po potrebi v sodelovanju s 
pristojnimi nacionalnimi organi. V okviru 
reševanja bi bili inšpekcijski pregledi na 
kraju samem na voljo odboru za učinkovito 

(52) Za uspešno opravljanje svojih nalog bi 
moral imeti odbor ustrezna preiskovalna 
pooblastila. Odbor bi moral biti 
pooblaščen, da zahteva vse potrebne 
informacije neposredno ali prek 
nacionalnih organov za reševanje ter 
izvede inšpekcijske preglede na kraju 
samem, po potrebi v sodelovanju s
pristojnimi nacionalnimi organi. V okviru 
reševanja bi bili inšpekcijski pregledi na 
kraju samem na voljo odboru za učinkovito 
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spremljanje izvajanja s strani nacionalnih 
organov ter za zagotovitev, da Komisija in
odbor sprejemata svoje odločitve na 
podlagi popolnoma točnih informacij.

spremljanje izvajanja s strani nacionalnih 
organov ter za zagotovitev, da odbor
sprejema svoje odločitve na podlagi 
popolnoma točnih informacij.

Or. en

Predlog spremembe 194
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Za uspešno opravljanje svojih nalog bi 
moral imeti odbor ustrezna preiskovalna 
pooblastila. Odbor bi moral biti 
pooblaščen, da zahteva vse potrebne 
informacije neposredno ali prek 
nacionalnih organov za reševanje ter 
izvede inšpekcijske preglede na kraju 
samem, po potrebi v sodelovanju s 
pristojnimi nacionalnimi organi. V okviru 
reševanja bi bili inšpekcijski pregledi na 
kraju samem na voljo odboru za učinkovito 
spremljanje izvajanja s strani nacionalnih 
organov ter za zagotovitev, da Komisija in
odbor sprejemata svoje odločitve na 
podlagi popolnoma točnih informacij.

(52) Za uspešno opravljanje svojih nalog bi 
moral imeti odbor ustrezna preiskovalna 
pooblastila. Odbor bi moral biti 
pooblaščen, da zahteva vse potrebne 
informacije neposredno ali prek 
nacionalnih organov za reševanje ter 
izvede inšpekcijske preglede na kraju 
samem, po potrebi v sodelovanju s 
pristojnimi nacionalnimi organi. V okviru 
reševanja bi bili inšpekcijski pregledi na 
kraju samem na voljo odboru za učinkovito 
spremljanje izvajanja s strani nacionalnih 
organov ter za zagotovitev, da odbor
sprejema svoje odločitve na podlagi 
popolnoma točnih informacij.

Or. en

Predlog spremembe 195
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Za uspešno opravljanje svojih nalog bi 
moral imeti odbor ustrezna preiskovalna 
pooblastila. Odbor bi moral biti 

(52) Za uspešno opravljanje svojih nalog bi 
moral imeti odbor ustrezna preiskovalna 
pooblastila. Odbor bi moral biti 
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pooblaščen, da zahteva vse potrebne 
informacije neposredno ali prek 
nacionalnih organov za reševanje ter 
izvede inšpekcijske preglede na kraju 
samem, po potrebi v sodelovanju s 
pristojnimi nacionalnimi organi. V okviru 
reševanja bi bili inšpekcijski pregledi na 
kraju samem na voljo odboru za učinkovito 
spremljanje izvajanja s strani nacionalnih 
organov ter za zagotovitev, da Komisija in 
odbor sprejemata svoje odločitve na 
podlagi popolnoma točnih informacij.

pooblaščen, da zahteva vse potrebne 
informacije neposredno ali prek 
nacionalnih organov za reševanje ter 
izvede inšpekcijske preglede na kraju 
samem, po potrebi v sodelovanju s 
pristojnimi nacionalnimi organi, pri tem pa 
v celoti izrabiti vse informacije, ki jih 
imajo na voljo ECB in nacionalni 
pristojni organi. V okviru reševanja bi bili 
inšpekcijski pregledi na kraju samem na 
voljo odboru za učinkovito spremljanje 
izvajanja s strani nacionalnih organov ter 
za zagotovitev, da Komisija in odbor 
sprejemata svoje odločitve na podlagi 
popolnoma točnih informacij.

Or. en

Predlog spremembe 196
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Za uspešno opravljanje svojih nalog bi 
moral imeti odbor ustrezna preiskovalna 
pooblastila. Odbor bi moral biti 
pooblaščen, da zahteva vse potrebne 
informacije neposredno ali prek 
nacionalnih organov za reševanje ter 
izvede inšpekcijske preglede na kraju 
samem, po potrebi v sodelovanju s 
pristojnimi nacionalnimi organi. V okviru 
reševanja bi bili inšpekcijski pregledi na 
kraju samem na voljo odboru za učinkovito 
spremljanje izvajanja s strani nacionalnih 
organov ter za zagotovitev, da Komisija in 
odbor sprejemata svoje odločitve na 
podlagi popolnoma točnih informacij.

(52) Za uspešno opravljanje svojih nalog bi 
moral imeti odbor ustrezna preiskovalna 
pooblastila. Odbor bi moral biti 
pooblaščen, da zahteva vse potrebne 
informacije neposredno ali prek 
nacionalnih organov za reševanje ter 
izvede inšpekcijske preglede na kraju 
samem, po potrebi v sodelovanju s 
pristojnimi nacionalnimi organi. V okviru 
reševanja bi bili inšpekcijski pregledi na 
kraju samem na voljo odboru za učinkovito 
spremljanje izvajanja s strani nacionalnih 
organov ter za zagotovitev, da Komisija in 
odbor sprejemata svoje odločitve na 
podlagi popolnoma točnih informacij. 
Kadar nacionalni organ za reševanje 
nima na voljo sredstev za potrebno pomoč, 
bi moral uporabiti svoja pooblastila, da za 
to pomoč zaprosi druge nacionalne 
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organe za reševanje.

Or. en

Predlog spremembe 197
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52a) Postopek za izmenjavo informacij 
med odborom, pristojnimi organi in 
nacionalnimi organi za reševanje bi bilo 
treba opredeliti in izvajati prek 
memoranduma o soglasju.

Or. en

Predlog spremembe 198
Olle Ludvigsson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53) Da bi se odboru zagotovil dostop do 
vseh zadevnih informacij, se zaposleni ne 
bi smeli sklicevati na pravila o poslovni 
skrivnosti, s čimer bi lahko preprečili 
razkritje informacij odboru.

(53) Da bi se odboru zagotovil dostop do 
vseh zadevnih informacij, se zaposleni ne 
bi smeli sklicevati na pravila o poslovni 
skrivnosti, s čimer bi lahko preprečili 
razkritje informacij odboru. Obenem 
razkritje teh informacij odboru ne bi 
smelo biti obravnavano kot kršitev 
poslovne skrivnosti.

Or. en

Predlog spremembe 199
Diogo Feio
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54) Za zagotovitev, da se odločitve, 
sprejete v okviru enotnega mehanizma za 
reševanje, spoštujejo, bi bilo treba v 
primeru kršitve določiti sorazmerne in 
odvračilne sankcije. Odbor bi moral biti 
pooblaščen, da od nacionalnih organov za 
reševanje zahteva naložitev globe ali 
periodične denarne kazni podjetjem, ki ne 
upoštevajo obveznosti iz njegovih sklepov.
Za zagotovitev doslednih, učinkovitih in 
uspešnih praks izvrševanja bi moral biti
odbor pooblaščen za izdajo smernic, 
naslovljenih na nacionalne organe za 
reševanje, v zvezi z uporabo glob in 
denarnih kazni.

(54) Za zagotovitev, da se odločitve, 
sprejete v okviru enotnega mehanizma za 
reševanje, spoštujejo, bi bilo treba v 
primeru kršitve določiti sorazmerne in 
odvračilne sankcije. Odbor bi moral biti 
pooblaščen za naložitev globe ali 
periodične denarne kazni podjetjem, ki ne 
upoštevajo obveznosti iz njegovih sklepov.
Te globe ali periodične denarne kazni bi 
moral določati odbor skupaj s pristojnimi 
organi in Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 200
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54a) Za zagotovitev, da se odločitve v 
celoti spoštujejo v vsej Uniji, bi bilo treba 
v primeru kršitev uvesti sorazmerne in 
odvračilne sankcije in jih enako 
uporabljati v vseh državah članicah. V ta 
namen bi bilo treba okvir za sprejemanje 
upravnih in pravnih sankcij harmonizirati 
na ravni EU, da bi zagotovili učinkovito 
izpolnjevanje zahtev. Zato bi bilo treba 
določiti skupna minimalna pravila, da bi 
zagotovili resnično evropski mehanizem.

Or. en
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Obrazložitev

Uskladiti bi bilo treba minimalne zahteve, ki jih morajo v primeru kršitev uporabljati vse 
države članice. Finančne institucije ne bi smele imeti možnosti, da izkoriščajo ohlapnejše 
režime v nekaterih državah članicah.

Predlog spremembe 201
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 54 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(54b) Države članice in odbor bi morali 
zagotoviti, da se kazni, ki se naložijo na 
podlagi Uredbe(ES) št. (...), javno 
razkrijejo samo, kadar bi bilo tako javno 
razkritje sorazmerno.

Or. en

Predlog spremembe 202
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Kadar nacionalni organ za reševanje 
krši pravila enotnega mehanizma za 
reševanje tako, da ne uporablja pooblastil, 
ki so mu podeljena v skladu z 
nacionalnim pravom za izvajanje navodil 
odbora, je lahko zadevna država članica 
odgovorna, da nadomesti vsakršno škodo, 
povzročeno posameznikom, po potrebi 
tudi subjektu ali skupini v postopku 
reševanja, ali vsakemu upniku ali delu 
subjekta ali skupine v kateri koli državi 
članici, v skladu s sodno prakso 
navedenega prava.

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 203
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56) Določiti bi bilo treba ustrezna pravila 
za proračun odbora, pripravo proračuna,
sprejetje notranjih pravil o določitvi
postopka za določitev in izvajanje
njegovega proračuna ter notranjo in 
zunanjo revizijo računovodskih izkazov.

(56) Določiti bi bilo treba ustrezna pravila 
za sprejetje notranjih pravil o opredelitvi
postopka za določitev in izvajanje 
proračuna odbora, njegovo pripravo, 
četrtletno spremljanje in nadzor na 
plenarni seji odbora ter notranjo in 
zunanjo revizijo računovodskih izkazov.

Or. en

Predlog spremembe 204
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 56 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(56a) Odbor bi moral na plenarni seji 
sprejeti tudi svoj letni delovni program ter 
ga vsako četrtletje spremljati in nadzirati, 
izdati mnenja in/ali priporočila na 
četrtletni osnutek poročila izvršnega 
direktorja, ki bi moralo vsebovati del o 
dejavnostih reševanja in primerih 
reševanja, ki jih trenutno izvaja odbor, ter 
del o finančnih in upravnih zadevah.

Or. en

Predlog spremembe 205
Corien Wortmann-Kool
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Potrebno je zagotoviti, da je sklad v 
celoti na voljo za namene reševanja 
propadajočih institucij. Zato se sklada ne bi 
smelo uporabljati za druge namene, kot je 
učinkovito izvajanje instrumentov za 
reševanje in pooblastil. Poleg tega bi ga 
bilo treba uporabljati le v skladu z 
veljavnimi cilji in načeli reševanja. V 
skladu s tem bi moral odbor zagotoviti, da 
vse izgube, stroške ali druge odhodke, 
nastale v zvezi z uporabo instrumentov za 
reševanje, najprej krijejo delničarji in 
upniki institucije v postopku reševanja.
Šele če se sredstva delničarjev in upnikov 
izčrpajo, bi moral sklad kriti izgube, 
stroške ali druge odhodke, nastale v zvezi z 
instrumenti za reševanje.

(58) Potrebno je zagotoviti, da je sklad v 
celoti na voljo za namene reševanja 
propadajočih institucij. Zato se sklada ne bi 
smelo uporabljati za druge namene, kot je 
učinkovito izvajanje instrumentov za 
reševanje in pooblastil. Poleg tega bi ga 
bilo treba uporabljati le v skladu z 
veljavnimi cilji in načeli reševanja in ob 
polnem spoštovanju določb iz direktive 
[DSRB]. Sklada se ne bi smelo uporabljati 
za neposredno absorbiranje izgub 
institucije ali za namene dokapitalizacije. 
V skladu s tem bi moral odbor zagotoviti, 
da vse izgube, stroške ali druge odhodke, 
nastale v zvezi z uporabo instrumentov za 
reševanje, najprej krijejo delničarji in 
upniki institucije v postopku reševanja.
Šele če se sredstva delničarjev in upnikov 
izčrpajo, bi moral sklad kriti izgube, 
stroške ali druge odhodke, nastale v zvezi z 
instrumenti za reševanje.

Or. en

Predlog spremembe 206
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58) Potrebno je zagotoviti, da je sklad v 
celoti na voljo za namene reševanja 
propadajočih institucij. Zato se sklada ne bi 
smelo uporabljati za druge namene, kot je 
učinkovito izvajanje instrumentov za 
reševanje in pooblastil. Poleg tega bi ga 
bilo treba uporabljati le v skladu z 
veljavnimi cilji in načeli reševanja. V 

(58) Potrebno je zagotoviti, da je sklad v 
celoti na voljo za namene reševanja 
propadajočih institucij. Zato se sklada ne bi 
smelo uporabljati za druge namene, kot je 
učinkovito izvajanje instrumentov za 
reševanje in pooblastil. Poleg tega bi ga 
bilo treba uporabljati le v skladu z 
veljavnimi cilji in načeli reševanja. V 
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skladu s tem bi moral odbor zagotoviti, da 
vse izgube, stroške ali druge odhodke, 
nastale v zvezi z uporabo instrumentov za 
reševanje, najprej krijejo delničarji in 
upniki institucije v postopku reševanja.
Šele če se sredstva delničarjev in upnikov 
izčrpajo, bi moral sklad kriti izgube, 
stroške ali druge odhodke, nastale v zvezi z 
instrumenti za reševanje.

skladu s tem bi moral odbor zagotoviti, da 
vse izgube, stroške ali druge odhodke, 
nastale v zvezi z uporabo instrumentov za 
reševanje, najprej krijejo delničarji in 
upniki institucije v postopku reševanja.
Šele če se sredstva delničarjev in upnikov 
izčrpajo, bi moral sklad kriti izgube, 
stroške ali druge odhodke, nastale v zvezi z 
instrumenti za reševanje, glede na delež 
dejavnosti propadajoče banke v zadevni 
državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 207
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 58 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(58a) Vseeno pa je upravičena uporaba 
sklada pred izčrpanjem vseh upnikov, 
kadar se v postopku reševanja začnejo 
uporabljati prednostni depoziti. Zaupanje 
državljanov, da bodo njihovi prihranki 
varni v obliki depozitov brez kakršnega 
koli tveganja, ki imajo ustrezno majhen 
donos, je temelj celotnega zaupanja v 
bančni sistem. Zaščita depozitov je brez 
dvoma ena od bistvenih funkcij bank, 
pomanjkanje zaupanja v varnost 
depozitov pa bi lahko povzročilo množičen 
dvig vlog, kar bi imelo katastrofalen 
učinek na finančno stabilnost. Varovanje 
teh depozitov v postopku reševanja je v 
skladu s cilji reševanja in so zanj potrebna 
posebna prizadevanja.

Or. en

Predlog spremembe 208
Danuta Maria Hübner



AM\1006888SL.doc 83/173 PE521.747v01-00

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59a) Če v sodelujoči državi članici veljajo 
nacionalne dajatve za banke, lahko pride 
do situacije, kjer mora banka prispevati 
nacionalno dajatev za banke in tudi v 
sklad enotnega mehanizma za reševanje. 
To vprašanje je treba obravnavati, da 
finančnim institucijam ne bo treba 
plačevati dvojnega prispevka.

Or. en

Predlog spremembe 209
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59a) Treba bi bilo predvideti posojilo za 
sklad za reševanje bank, ki bi zagotavljal 
polno evropsko varovalo, ki lahko kadar 
koli učinkovito zaustavi učinek širjenja po 
finančnem sektorju. Ta kreditni program 
bo gospodarskim subjektom omogočil, da 
bodo svoje odločitve sprejemali glede na 
stabilnost vsake finančne institucije in ne 
na podlagi zaznanega tveganja državnih 
posojilojemalcev v državi članici, v kateri 
imajo institucije sedež. S tem programom 
bo dokončno prekinjena povezava med 
kreditnim tveganjem države in bančnim 
sistemom.

Or. en

Obrazložitev

Evropski mehanizem za finančno stabilizacijo bi moral biti ena od možnosti.
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Predlog spremembe 210
Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59a) Če so države članice zaradi krize že 
uvedle dajatve za banke, davke ali 
prispevke za reševanje, bi jih bilo treba 
nadomestiti s prispevki v sklad, da bi 
preprečili dvojno plačilo.

Or. en

Predlog spremembe 211
Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 61 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(61a) Da bi zagotovili takojšnjo 
razpoložljivost ustreznih finančnih 
sredstev za namene iz te uredbe, bi bilo 
treba zagotoviti posojilo, po možnosti iz 
javnega instrumenta Skupnosti. Polna 
razpoložljivost sredstev je bistvena za 
verodostojnost celotnega sistema.

Or. en

Predlog spremembe 212
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62



AM\1006888SL.doc 85/173 PE521.747v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(62) Če so sodelujoče države članice že 
vzpostavile nacionalne sheme za 
financiranje reševanja, bi morale biti 
sposobne zagotoviti, da nacionalne sheme 
za financiranje reševanja uporabijo 
razpoložljiva finančna sredstva, ki so jih v 
preteklosti v obliki predhodnih prispevkov 
zbrale od institucij, da institucijam 
povrnejo predhodne prispevke, ki bi jih te 
morale vplačati v sklad. Takšno povračilo 
ne bi smelo posegati v obveznosti držav 
članic iz Direktive 94/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta18.

črtano

__________________
18 Direktiva 94/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o 
spremembi Direktive 80/390/EGS o 
usklajevanju zahtev za sestavo, pregled in 
distribucijo prospekta o kotaciji, ki se 
objavi zaradi sprejema vrednostnih 
papirjev v uradno borzno kotacijo, glede 
na obveznost objave prospekta o kotaciji 
UL L 135, 31.5.1994. str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 213
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(62) Če so sodelujoče države članice že 
vzpostavile nacionalne sheme za 
financiranje reševanja, bi morale biti 
sposobne zagotoviti, da nacionalne sheme 
za financiranje reševanja uporabijo 
razpoložljiva finančna sredstva, ki so jih v 
preteklosti v obliki predhodnih prispevkov 
zbrale od institucij, da institucijam 

(62) Če so sodelujoče države članice že 
vzpostavile nacionalne sheme za 
financiranje reševanja, bi bilo treba
sredstva, zbrana v okviru teh shem, 
prenesti na enotni sklad za reševanje.
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povrnejo predhodne prispevke, ki bi jih te 
morale vplačati v sklad. Takšno povračilo 
ne bi smelo posegati v obveznosti držav 
članic iz Direktive 94/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta18.
__________________
18 Direktiva 94/18/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o 
spremembi Direktive 80/390/EGS o 
usklajevanju zahtev za sestavo, pregled in 
distribucijo prospekta o kotaciji, ki se 
objavi zaradi sprejema vrednostnih 
papirjev v uradno borzno kotacijo, glede 
na obveznost objave prospekta o kotaciji 
UL L 135, 31.5.1994. str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 214
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(63) Za zagotovitev poštenega izračuna 
prispevkov in spodbujanje poslovanja po 
modelu, ki predstavlja manj tveganja, bi 
bilo treba pri prispevkih v sklad upoštevati 
stopnjo tveganja kreditnih institucij.

(63) Za zagotovitev poštenega izračuna 
prispevkov in spodbujanje poslovanja po 
modelu, ki predstavlja manj tveganja, bi 
bilo treba pri prispevkih v sklad, ki jih na 
predlog pristojnega organa določi odbor,
upoštevati stopnjo tveganja kreditnih 
institucij.

Or. en

Predlog spremembe 215
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Uvodna izjava 63
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(63) Za zagotovitev poštenega izračuna 
prispevkov in spodbujanje poslovanja po
modelu, ki predstavlja manj tveganja, bi 
bilo treba pri prispevkih v sklad upoštevati 
stopnjo tveganja kreditnih institucij.

(63) Za zagotovitev poštenega izračuna 
prispevkov in spodbujanje poslovanja po 
modelu, ki predstavlja manj tveganja, bi 
bilo treba pri prispevkih v sklad upoštevati 
stopnjo tveganja kreditnih institucij. V 
vsaki državi članici bi morali prispevki 
doseči enak odstotni cilj.

Or. en

Predlog spremembe 216
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(66) Komisija bi morala biti pooblaščena
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 
s členom 290 PDEU, da določi vrsto 
prispevkov v sklad in zadeve, za katere se 
prispevki plačajo, način za izračun zneska 
prispevkov in način njihovega plačila; da 
določi pravila glede registracije, 
računovodenja, poročanja in druga pravila, 
ki so potrebna za zagotovitev, da so 
prispevki v celoti in pravočasno plačani; se 
določi sistem prispevkov za institucije, ki 
so prejele dovoljenje za poslovanje po tem, 
ko je sklad dosegel ciljno raven; da določi
merila za časovno razporeditev prispevkov;
da določi razmere, v katerih se plačilo 
prispevkov lahko prestavi na zgodnejši čas;
da določi merila za določitev letnih 
prispevkov in da določi razmere in pogoje, 
v katerih se lahko institucija deloma ali v 
celoti oprosti plačila naknadnih 
prispevkov.

(66) Komisija bi morala biti pooblaščena, 
da na predlog odbora sprejme delegirane 
akte v skladu s členom 290 PDEU, s 
katerimi določi vrsto prispevkov v sklad in 
zadeve, za katere se prispevki plačajo, 
način za izračun zneska prispevkov in 
način njihovega plačila; pravila glede 
registracije, računovodenja, poročanja in 
druga pravila, ki so potrebna za 
zagotovitev, da so prispevki v celoti in 
pravočasno plačani; sistem prispevkov za 
institucije, ki so prejele dovoljenje za 
poslovanje po tem, ko je sklad dosegel 
ciljno raven; merila za časovno 
razporeditev prispevkov; razmere, v katerih 
se plačilo prispevkov lahko prestavi na 
zgodnejši ali kasnejši čas; merila za 
določitev zneska letnih prispevkov ter 
razmere in pogoje, v katerih se lahko 
institucija deloma ali v celoti oprosti 
plačila naknadnih prispevkov.

Or. en
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Predlog spremembe 217
Sari Essayah

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(66) Komisija bi morala biti pooblaščena 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 PDEU, da določi vrsto 
prispevkov v sklad in zadeve, za katere se 
prispevki plačajo, način za izračun zneska 
prispevkov in način njihovega plačila; da 
določi pravila glede registracije, 
računovodenja, poročanja in druga pravila, 
ki so potrebna za zagotovitev, da so 
prispevki v celoti in pravočasno plačani; se 
določi sistem prispevkov za institucije, ki 
so prejele dovoljenje za poslovanje po tem, 
ko je sklad dosegel ciljno raven; da določi 
merila za časovno razporeditev prispevkov;
da določi razmere, v katerih se plačilo 
prispevkov lahko prestavi na zgodnejši čas;
da določi merila za določitev letnih 
prispevkov in da določi razmere in pogoje, 
v katerih se lahko institucija deloma ali v 
celoti oprosti plačila naknadnih 
prispevkov.

(66) Komisija bi morala biti pooblaščena 
za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 PDEU, da določi vrsto 
prispevkov v sklad in zadeve, za katere se 
prispevki plačajo, način za izračun zneska 
prispevkov in način njihovega plačila; da 
določi pravila glede registracije, 
računovodenja, poročanja in druga pravila, 
ki so potrebna za zagotovitev, da so 
prispevki v celoti in pravočasno plačani; se 
določi sistem prispevkov za institucije, ki 
so prejele dovoljenje za poslovanje po tem, 
ko je sklad dosegel ciljno raven; da določi 
merila za časovno razporeditev prispevkov;
da določi razmere, v katerih se plačilo 
prispevkov lahko prestavi na zgodnejši čas;
da določi merila za določitev letnih 
prispevkov v okviru omejitev, določenih v 
uredbi, in da določi razmere in pogoje, v 
katerih se lahko institucija deloma ali v 
celoti oprosti plačila naknadnih 
prispevkov.

Or. en

Predlog spremembe 218
Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(66a) Da bi zagotovili enake konkurenčne 
pogoje pri izvajanju njunih nalog iz te 
uredbe, bi morala Komisija in odbor 
delovati v skladu z zahtevami iz [DSRB] in 
delegiranih aktov, sprejetih v skladu s to 
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direktivo. Za Komisijo in odbor bi morale 
veljati tudi smernice in priporočila, ki jih 
je v skladu z [DSRB] sprejel organ EBA, 
in, kjer je ustrezno, sklepi organa EBA iz 
zavezujočega posredovanja v skladu s 
členom 19(3) Uredbe (EU) 1093/2010.

Or. en

Predlog spremembe 219
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 67

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(67) Za ohranitev zaupnosti dela odbora bi 
morali njegovi člani, zaposleni odbora, 
vključno z zaposlenimi, ki se izmenjajo s 
sodelujočimi državami članicami ali 
napotijo iz teh držav za izvajanje nalog 
reševanja, upoštevati zahteve glede 
poslovne skrivnosti, tudi potem, ko njihove 
naloge prenehajo. Za opravljanje nalog, ki 
so mu zaupane, bi moral biti odbor pod 
določenimi pogoji pooblaščen za 
izmenjavo informacij z nacionalnimi 
organi ali organi Unije.

(67) Za ohranitev zaupnosti dela odbora bi 
morali njegovi člani, zaposleni odbora, 
vključno z zaposlenimi, ki se izmenjajo s 
sodelujočimi državami članicami ali 
napotijo iz teh držav za izvajanje nalog 
reševanja, upoštevati zahteve glede 
poslovne skrivnosti, tudi potem, ko njihove 
naloge prenehajo. Te zahteve bi morale 
veljati tudi za druge osebe, ki jih pooblasti 
odbor, ali za druge osebe, ki jih 
nacionalni organi držav članic za 
reševanje pooblastijo ali imenujejo za 
izvajanje pregledov na kraju samem, ter 
za opazovalce, ki so povabljeni na 
plenarne in izvršne seje odbora. Za 
opravljanje nalog, ki so mu zaupane, bi 
moral biti odbor pod določenimi pogoji 
pooblaščen za izmenjavo informacij z 
nacionalnimi organi ali organi Unije.

Or. en

Predlog spremembe 220
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 68 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(68a) V obsegu, v kakršnem se za 
odločitve, sprejete v skladu s to uredbo, 
uporabi zavezujoče posredovanje organa 
EBA iz člena 19 Uredbe (EU) št. 
1093/2010, so te odločitve zavezujoče za 
vse udeležene strani.

Or. en

Obrazložitev

Pod predpostavko, da mora biti Komisija vključena v enotni mehanizem za reševanje, je 
nejasno, ali bo organ EBA, kot agencija, zmožen uveljaviti odločitev iz zavezujočega 
posredovanja pri Komisiji, ki je institucija, ustanovljena s Pogodbo. V obsegu, v kakršnem bo 
za odločitve, sprejete v skladu s to uredbo, uporabljeno zavezujoče posredovanje organa 
EBA, kar bo določeno z direktivo DSRB, je treba poudariti, da te odločitve niso zavezujoče le 
za organe za reševanje iz nesodelujočih držav članic, ampak tudi za Komisijo.

Predlog spremembe 221
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 69

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(69) Dokler odbor ni popolnoma 
operativen, bi morala biti Komisija 
odgovorna za začetne dejavnosti, vključno 
z zbiranjem prispevkov, ki so potrebni za 
kritje upravnih stroškov, ter za imenovanje 
začasnega izvršnega direktorja, ki bo 
pooblastil vsa potrebna plačila v imenu 
odbora.

(69) Dokler odbor ni popolnoma 
operativen, bi morala biti Komisija 
odgovorna za začetne dejavnosti, vključno 
z zbiranjem prvih prispevkov, ki so 
potrebni za kritje upravnih stroškov, ter za 
imenovanje začasnega izvršnega direktorja, 
ki bo pooblastil vsa potrebna plačila v 
imenu odbora.

Or. en

Predlog spremembe 222
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 69

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(69) Dokler odbor ni popolnoma 
operativen, bi morala biti Komisija 
odgovorna za začetne dejavnosti, vključno 
z zbiranjem prispevkov, ki so potrebni za 
kritje upravnih stroškov, ter za imenovanje 
začasnega izvršnega direktorja, ki bo 
pooblastil vsa potrebna plačila v imenu 
odbora.

(69) Dokler odbor ni popolnoma 
operativen, bi morali biti nacionalni 
organi za reševanje odgovorni za začetne 
dejavnosti, vključno z zbiranjem 
prispevkov, ki so potrebni za kritje 
upravnih stroškov, ter za imenovanje 
začasnega izvršnega direktorja, ki bo 
pooblastil vsa potrebna plačila v imenu 
odbora.

Or. en

Predlog spremembe 223
Olle Ludvigsson

Predlog uredbe
Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(70) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, priznana z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
lastninsko pravico, pravico do varstva 
osebnih podatkov, svobodo gospodarske 
pobude ter pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva in nepristranskega 
sodišča, in jo je zato treba izvajati v skladu 
z navedenimi pravicami in načeli.

(70) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, priznana z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti 
lastninsko pravico, pravico do varstva 
osebnih podatkov, svobodo gospodarske 
pobude, pravico delavcev do obveščenosti 
in posvetovanja v podjetju ter pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva in 
nepristranskega sodišča, in jo je zato treba 
izvajati v skladu z navedenimi pravicami in 
načeli.

Or. en

Predlog spremembe 224
Jean-Paul Gauzès
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 71 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(71 a) Da bi prekinili povezavo med 
državami in bankami ter zagotovili 
učinkovitost in verodostojnost enotnega 
mehanizma za reševanje, zlasti dokler 
enotni sklad za reševanje ni v celoti 
financiran, je bistveno vzpostaviti evropski 
instrument za javna posojila od dneva, ko 
začne veljati enotni mehanizem za 
reševanje. Posojila v okviru tega 
instrumenta bi bilo treba vračati iz 
enotnega sklada za reševanje do 
dogovorjenega roka.

Or. en

Predlog spremembe 225
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Uvodna izjava 71 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(71 a) Da bi prekinili povezavo med 
državami in bankami ter zagotovili 
učinkovitost in verodostojnost enotnega 
mehanizma za reševanje, zlasti dokler 
enotni sklad za reševanje ni v celoti 
financiran, je bistveno vzpostaviti skupni 
instrument skupnosti za posojila (fiskalni 
varovalni mehanizem) za sodelujoče 
države članice. Posojila v okviru tega 
instrumenta bi bilo treba vračati iz 
enotnega sklada za reševanje do 
dogovorjenega roka.

Or. en
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Predlog spremembe 226
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija skupaj z odborom in organi za 
reševanje sodelujočih držav članic izvaja ta 
enotna pravila in postopke v okviru 
enotnega mehanizma za reševanje, 
ustanovljenega s to uredbo. Enotni 
mehanizem za reševanje bo podpiral enotni 
sklad za reševanje (v nadaljevanju: sklad).

Odbor in organi za reševanje sodelujočih 
držav članic ter Komisija na podlagi pravil 
o državni pomoči izvajajo ta enotna pravila 
in postopke v okviru enotnega mehanizma 
za reševanje, ustanovljenega s to uredbo. 
Enotni mehanizem za reševanje bo 
podpiral enotni sklad za reševanje (v 
nadaljevanju: sklad).

Or. en

Predlog spremembe 227
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija skupaj z odborom in organi za
reševanje sodelujočih držav članic izvaja ta 
enotna pravila in postopke v okviru 
enotnega mehanizma za reševanje, 
ustanovljenega s to uredbo. Enotni 
mehanizem za reševanje bo podpiral enotni 
sklad za reševanje (v nadaljevanju: sklad).

Odbor skupaj s Komisijo in organi za 
reševanje sodelujočih držav članic izvaja ta 
enotna pravila in postopke v okviru 
enotnega mehanizma za reševanje, 
ustanovljenega s to uredbo. Enotni 
mehanizem za reševanje bo podpiral enotni 
sklad za reševanje (v nadaljevanju: sklad).

Or. en

Predlog spremembe 228
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Komisija skupaj z odborom in organi za 
reševanje sodelujočih držav članic izvaja ta 
enotna pravila in postopke v okviru 
enotnega mehanizma za reševanje, 
ustanovljenega s to uredbo. Enotni 
mehanizem za reševanje bo podpiral
enotni sklad za reševanje (v nadaljevanju: 
sklad).

Komisija skupaj z odborom in organi za 
reševanje sodelujočih držav članic izvaja ta 
enotna pravila in postopke v okviru 
enotnega mehanizma za reševanje, 
ustanovljenega s to uredbo. Enotni 
mehanizem za reševanje bo podpirala 
mreža nacionalnih skladov za reševanje 
bank, ki se bo centralno usklajevala (v 
nadaljevanju: sklad).

Or. en

Predlog spremembe 229
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Ta uredba se uporablja za naslednje 
subjekte:

Ta uredba se uporablja za:

Or. en

Predlog spremembe 230
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kreditne institucije s sedežem v 
sodelujočih državah članicah;

(a) kreditne institucije s sedežem v 
sodelujočih državah članicah;ki jih 
neposredno nadzoruje ECB v skladu s 
členom 4 Uredbe Sveta (EU) št. [ ] o 
prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo 
na politike bonitetnega nadzora kreditnih 
institucij, na Evropsko centralno banko;
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Or. en

Predlog spremembe 231
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kreditne institucije s sedežem v 
sodelujočih državah članicah;

(a) pomembne kreditne institucije, v 
skladu s členom 6 Uredbe Sveta (EU) 
št. /2013 o prenosu posebnih nalog, ki se 
nanašajo na politike bonitetnega nadzora 
kreditnih institucij s sedežem v 
sodelujočih državah članicah, na Evropsko 
centralno banko;

Or. en

Predlog spremembe 232
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kreditne institucije s sedežem v 
sodelujočih državah članicah;

(a) subjekti, ki jih po dolžnosti neposredno 
nadzoruje ECB, v skladu s členom 6 
uredbe o enotnem nadzornem 
mehanizmu;

Or. en

Predlog spremembe 233
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kreditne institucije s sedežem v 
sodelujočih državah članicah;

(a) kreditne institucije s sedežem v 
sodelujočih državah članicah;ki so pod 
neposrednim nadzorom v okviru enotnega 
nadzornega mehanizma v skladu s 
členom 6(4) Uredbe Sveta (EU) št. [ ] o 
prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo 
na politike bonitetnega nadzora kreditnih 
institucij, na Evropsko centralno banko;

(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

It has to be differentiated between the supervision and resolution of credit institutions on the 
European and national level. Credit institutions which are directly supervised at the 
European level within the framework of the SSM have to be subject to a resolution mechanism 
at the European level. Thus, the single resolution mechanism shall cover all credit institutions 
which are systemically relevant and carry out cross-border operations falling under the direct 
supervision of the ECB. Credit institutions which are supervised on the national level should 
also be resolved at the national level.

Predlog spremembe 234
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kreditne institucije s sedežem v 
sodelujočih državah članicah;

(a) kreditne institucije;ki jih neposredno 
nadzoruje Evropska centralna banka v 
skladu z odstavkom 4 člena 6 Uredbe 
Sveta (EU) št. [ ] o prenosu posebnih 
nalog, ki se nanašajo na politike 
bonitetnega nadzora kreditnih institucij, 
na Evropsko centralno banko;

Or. en
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Predlog spremembe 235
Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kreditne institucije s sedežem v 
sodelujočih državah članicah;

(a) kreditne institucije s sedežem v 
sodelujočih državah članicah, pri čemer se 
spoštujeta načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 236
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) nadrejena podjetja s sedežem v eni od 
sodelujočih držav članic, vključno s 
finančnimi holdingi in mešanimi 
finančnimi holdingi, kadar so ti predmet 
konsolidiranega nadzora ECB v skladu s 
členom 4(1)(i) Uredbe Sveta (EU) št. [ ] o 
prenosu posebnih nalog na Evropsko 
centralno banko, ki se nanašajo na 
politike bonitetnega nadzora kreditnih 
institucij;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 237
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

razen če se v skladu s členom 4(6) uredbe 
Sveta o prenosu posebnih nalog na 
Evropsko centralno banko, ki se nanašajo 
na politike bonitetnega nadzora kreditnih 
institucij (ENM), uvrstijo med manj 
pomembne.

Or. de

Predlog spremembe 238
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi in politike v okviru te uredbe niti 
neposredno niti posredno ne 
diskriminirajo držav članic ali skupine 
držav članic kot kraja, kjer se zagotavljajo 
bančne ali druge storitve v kateri koli 
valuti.

Or. en

Predlog spremembe 239
Peter Simon

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razvojne banke so izvzete iz področja 
uporabe te uredbe.

Or. de
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Predlog spremembe 240
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2 a
Enotni odbor za reševanje lahko na lastno 
pobudo v skladu s to uredbo predloži 
navodila kateri koli kreditni instituciji v 
sodelujočih državah članicah, če ocenjuje, 
da bi njen propad povzročil resne motnje 
finančne stabilnosti.

Or. en

Predlog spremembe 241
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2 a
Sodelovanje v okviru enotnega 

mehanizma za reševanje
1. Komisija, odbor in nacionalni organi za 
reševanje opravljajo svoje naloge v okviru 
enotnega mehanizma za reševanje v 
skladu s svojim področjem pristojnosti na 
podlagi pravil direktive [DSRB] in te 
uredbe.
2. Komisija, odbor in nacionalni organi za 
reševanje morajo sodelovati v dobri veri, 
si izmenjevati informacije in čim bolj 
uskladiti prakse reševanja.
3. Komisija izvaja nadzor nad delovanjem 
mehanizma v skladu z odgovornostmi in 
postopkom, določenimi v tej uredbi.

Or. en
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Predlog spremembe 242
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Predlog uredbe
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2 a
1. Komisija, odbor in nacionalni organi za 
reševanje opravljajo svoje naloge v okviru 
enotnega mehanizma za reševanje v 
skladu s svojim področjem pristojnosti na 
podlagi pravil direktive [DSRB] in te 
uredbe.
2. Komisija, odbor in nacionalni organi za 
reševanje morajo sodelovati v dobri veri, 
si izmenjevati informacije in čim bolj 
uskladiti prakse reševanja.
3. Komisija izvaja nadzor nad delovanjem 
mehanizma v skladu z odgovornostmi in 
postopkom, določenimi v tej uredbi.

Or. en

Predlog spremembe 243
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Za namene te uredbe veljajo opredelitve iz 
člena 2 Direktive [ ] in člena 3 Direktive 
2013/36/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. junija 2013. Poleg tega se 
uporabljajo naslednje opredelitve:

Za namene te uredbe veljajo opredelitve iz 
člena 2 Direktive [ ], člena 3 Direktive 
2013/36/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. junija 2013 in člena 4(1) 
Uredbe (EU) št. 575/2013. Poleg tega se 
uporabljajo naslednje opredelitve:

Or. en
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Obrazložitev

V tem odstavku je določeno, da veljajo opredelitve iz direktive o sanaciji in reševanju bank, 
direktive o kapitalskih zahtevah IV in uredbe o kapitalskih zahtevah poleg dodatnih 
opredelitev iz tega člena. Podvajanje opredelitev v tem členu je zato nepotrebno in neskladno 
s tem odstavkom.

Predlog spremembe 244
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1 a) „ECB“ pomeni nadzorni svet 
Evropske centralne banke, kot je določeno 
v Uredbi Sveta (EU) št. [ ];

Or. en

Predlog spremembe 245
Sławomir Nitras

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „nacionalni organ za reševanje“ pomeni 
organ, ki ga imenuje država članica v 
skladu s členom 3 Direktive [ ];

(2) „nacionalni organ za reševanje“ pomeni 
organ, ki ga imenuje sodelujoča država 
članica v skladu s členom 3 Direktive [ ];

Or. en

Obrazložitev

V opredelitvi „nacionalnega organa za reševanje“ bi bilo treba zajeti le organ, ki ga imenuje 
sodelujoča država članica, kar bi bilo tudi v skladu s pristopom, uporabljenim v uredbi o 
enotnem nadzornem mehanizmu.

Predlog spremembe 246
Sharon Bowles
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Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) „odbor“ pomeni odbor za reševanje v 
okviru enotnega mehanizma za reševanje, 
ko je opredeljen v členih 38 in 39 te 
uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 247
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „organ za reševanje na ravni skupine“ 
pomeni nacionalni organ za reševanje 
sodelujoče države članice, v kateri ima 
institucija ali nadrejeno podjetje, ki je 
predmet konsolidiranega nadzora, sedež;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 248
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „kreditna institucija“ pomeni kreditno 
institucijo, kot je opredeljena v točki (1) 
člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/201320;

črtano

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

Or. en

Predlog spremembe 249
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „investicijsko podjetje“ pomeni 
investicijsko podjetje, kot je opredeljeno v 
točki (2) člena 4(1) Uredbe (EU) 
št. 575/2013, za katerega velja zahteva po 
ustanovitvenem kapitalu iz člena 9 te 
uredbe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 250
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) „finančna institucija“ pomeni 
finančno institucijo, kot je opredeljena v 
točki (26) členu 4(1) Uredbe (EU) 
št. 575/2013;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 251
Sharon Bowles
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Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) „nadrejeno podjetje“ pomeni 
nadrejeno osebo, kot je opredeljeno v 
točki (15) členu 4(1) Uredbe (EU) 
št. 575/2013, vključno z institucijo, 
finančnim holdingom ali mešanim 
finančnim holdingom;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 252
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) „institucija v postopku reševanja“ 
pomeni subjekt iz člena 2, v zvezi s 
katerim se izvaja ukrep za reševanje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 253
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „institucija“ pomeni kreditno 
institucijo ali investicijsko podjetje, 
vključeno v konsolidiran nadzor v skladu 
s točko (c) člena 2;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 254
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) „skupina“ pomeni nadrejeno družbo 
in njegove podrejene družbe, ki so subjekti 
v skladu s členom 2;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 255
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) „podrejeno podjetje“ pomeni 
podrejeno družbo, kot je opredeljena v 
točki (16) členu 4(1) Uredbe (EU) 
št. 575/2013;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 256
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) „instrument prodaje poslovanja“ 
pomeni prenos lastniških instrumentov ali 
sredstev, pravic ali obveznosti institucije, 
ki izpolnjuje pogoje za reševanje, na 
kupca, ki ni premostitvena institucija;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 257
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) „instrument premostitvene 
institucije“ pomeni prenos sredstev, pravic 
ali obveznosti institucije, ki izpolnjuje 
pogoje za reševanje, na premostitveno 
institucijo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 258
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) „instrument ločevanja sredstev“ 
pomeni prenos sredstev in pravic 
institucije, ki izpolnjuje pogoje za 
reševanje, na nosilca upravljanja 
sredstev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 259
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 3 a – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) „instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi“ pomeni pooblastila za odpis in 

črtano
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pretvorbo obveznosti institucije, ki 
izpolnjuje pogoje za reševanje;

Or. en

Predlog spremembe 260
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19 a) Komisija, odbor, organi za 
reševanje in pristojni organi držav članic, 
ki niso sodelujoče države članice, sklenejo 
memorandum o soglasju, v katerem so 
opisani splošni pogoji njihovega 
sodelovanja pri izvajanju nalog v okviru 
direktive [DSRB]. V memorandumu o 
soglasju se med drugim pojasni svetovanje 
v zvezi z odločitvami Komisije in odbora, 
ki vplivajo na podrejena podjetja ali 
podružnice s sedežem v nesodelujoči 
državi članici, katerih nadrejeno podjetje 
ima sedež v sodelujoči državi članici. 
Memorandum o soglasju se redno 
pregleduje.

Or. en

Predlog spremembe 261
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20 a) „kritična velikost“ pomeni velikost 
ali povezanost subjekta iz člena 2, ki je 
dosegla takšno raven, da je v krizi ni 
mogoče ustrezno reševati, saj bi ukrepi za 
reševanje ali ustrezen postopek zaradi 
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insolventnosti povzročili znatne 
gospodarske motnje ter se zato ne bi mogli 
izogniti reševanju z javnimi sredstvi in 
socializaciji izgub.

Or. en

Predlog spremembe 262
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar Komisija ali odbor v skladu s to 
uredbo izvajata naloge ali pooblastila, ki bi 
jih v skladu z Direktivo [ ] moral izvajati 
nacionalni organ za reševanje sodelujoče 
države članice, se za uporabo te uredbe in 
Direktive [ ] šteje, da je odbor ustrezni 
nacionalni organ za reševanje ali – v 
primeru čezmejnega reševanja skupine –
zadevni nacionalni organ za reševanje 
skupine.

1. Kadar odbor v skladu s to uredbo izvaja 
naloge ali pooblastila, ki bi jih v skladu z 
Direktivo [ ] moral izvajati nacionalni 
organ za reševanje sodelujoče države 
članice, se za uporabo te uredbe in 
Direktive [ ] šteje, da je odbor koordinator 
za ustrezni nacionalni organ za reševanje 
ali – v primeru čezmejnega reševanja 
skupine – zadevne nacionalne organe za 
reševanje skupine.

Or. en

Predlog spremembe 263
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar Komisija ali odbor v skladu s to 
uredbo izvajata naloge ali pooblastila, ki bi 
jih v skladu z Direktivo [ ] moral izvajati 
nacionalni organ za reševanje sodelujoče 
države članice, se za uporabo te uredbe in 
Direktive [ ] šteje, da je odbor ustrezni 
nacionalni organ za reševanje ali – v 
primeru čezmejnega reševanja skupine –

1. Kadar odbor v skladu s to uredbo izvaja
naloge ali pooblastila, ki bi jih v skladu z 
Direktivo [ ] moral izvajati nacionalni 
organ za reševanje sodelujoče države 
članice, se za uporabo te uredbe in 
Direktive [ ] šteje, da je odbor ustrezni 
nacionalni organ za reševanje ali – v 
primeru čezmejnega reševanja skupine –
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zadevni nacionalni organ za reševanje 
skupine.

zadevni nacionalni organ za reševanje 
skupine.

Or. en

Predlog spremembe 264
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar Komisija ali odbor v skladu s to 
uredbo izvajata naloge ali pooblastila, ki bi 
jih v skladu z Direktivo [ ] moral izvajati 
nacionalni organ za reševanje sodelujoče 
države članice, se za uporabo te uredbe in 
Direktive [ ] šteje, da je odbor ustrezni 
nacionalni organ za reševanje ali – v 
primeru čezmejnega reševanja skupine –
zadevni nacionalni organ za reševanje 
skupine.

1. Kadar odbor v skladu s to uredbo izvaja
naloge ali pooblastila, ki bi jih v skladu z 
Direktivo [ ] moral izvajati nacionalni 
organ za reševanje sodelujoče države 
članice, se za uporabo te uredbe in 
Direktive [ ] šteje, da je odbor ustrezni 
nacionalni organ za reševanje ali – v 
primeru čezmejnega reševanja skupine –
zadevni nacionalni organ za reševanje 
skupine.

Or. en

Predlog spremembe 265
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar Komisija ali odbor v skladu s to 
uredbo izvajata naloge ali pooblastila, ki bi 
jih v skladu z Direktivo [ ] moral izvajati 
nacionalni organ za reševanje sodelujoče 
države članice, se za uporabo te uredbe in 
Direktive [ ] šteje, da je odbor ustrezni 
nacionalni organ za reševanje ali – v 
primeru čezmejnega reševanja skupine –
zadevni nacionalni organ za reševanje 
skupine.

1. Kadar Komisija ali odbor brez 
poseganja v člen 2 te uredbe v skladu s to 
uredbo izvajata naloge ali pooblastila, ki bi 
jih v skladu z Direktivo [ ] moral izvajati 
nacionalni organ za reševanje sodelujoče 
države članice, se za uporabo te uredbe in 
Direktive [ ] šteje, da je odbor ustrezni 
nacionalni organ za reševanje ali – v 
primeru čezmejnega reševanja skupine –
zadevni nacionalni organ za reševanje 
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skupine.

Or. en

Predlog spremembe 266
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar Komisija ali odbor v skladu s to 
uredbo izvajata naloge ali pooblastila, ki bi 
jih v skladu z Direktivo [ ] moral izvajati 
nacionalni organ za reševanje sodelujoče 
države članice, se za uporabo te uredbe in 
Direktive [ ] šteje, da je odbor ustrezni 
nacionalni organ za reševanje ali – v 
primeru čezmejnega reševanja skupine –
zadevni nacionalni organ za reševanje 
skupine.

1. Kadar Komisija ali odbor brez 
poseganja v člen 2 te uredbe izvajata 
naloge ali pooblastila, ki bi jih v skladu z 
Direktivo [ ] moral izvajati nacionalni 
organ za reševanje sodelujoče države 
članice, se za uporabo te uredbe in 
Direktive [ ] šteje, da je odbor ustrezni 
nacionalni organ za reševanje ali – v 
primeru čezmejnega reševanja skupine –
zadevni nacionalni organ za reševanje 
skupine.

Or. en

Predlog spremembe 267
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odbor v vlogi nacionalnega organa za 
reševanje, kjer je ustrezno, ukrepa po 
pooblastilu Komisije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 268
Werner Langen
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Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odbor v vlogi nacionalnega organa za 
reševanje, kjer je ustrezno, ukrepa po 
pooblastilu Komisije.

2. Odbor ukrepa v okviru pristojnosti, ki 
mu jih podeljuje ta uredba.

Or. de

Predlog spremembe 269
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odbor v vlogi nacionalnega organa za 
reševanje, kjer je ustrezno, ukrepa po 
pooblastilu Komisije.

2. Odbor ukrepa na podlagi direktive [ ] in 
v skladu z njo. Nesodelujoče države 
članice ali subjekti v njih zaradi ukrepov, 
sprejetih v okviru te uredbe niso 
diskriminirani ali v slabšem položaju, kot 
če bi bili v celoti obravnavani v okviru 
direktive [ ].

Or. en

Predlog spremembe 270
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odbor v vlogi nacionalnega organa za 
reševanje, kjer je ustrezno, ukrepa po 
pooblastilu Komisije.

2. Odbor v vlogi nacionalnega organa za 
reševanje, kjer je ustrezno, ukrepa v 
posvetovanju s Komisijo.

Or. en
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Predlog spremembe 271
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Odbor v vlogi nacionalnega organa za 
reševanje, kjer je ustrezno, ukrepa po 
pooblastilu Komisije.

2. Odbor v vlogi nacionalnega organa za 
reševanje, kjer je ustrezno, ukrepa po 
pooblastilu nacionalnih organov za 
reševanje.

Or. en

Predlog spremembe 272
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob upoštevanju določb te uredbe 
nacionalni organi za reševanje sodelujoče 
države članice ukrepajo na podlagi in v 
skladu z ustreznimi določbami nacionalne 
zakonodaje, kakor je usklajena z Direktivo 
[ ].

3. Ob upoštevanju določb iz člena 2 te 
uredbe nacionalni organi za reševanje 
sodelujoče države članice ukrepajo na 
podlagi in v skladu z ustreznimi določbami 
nacionalne zakonodaje, kakor je usklajena 
z Direktivo [ ].

Or. en

Predlog spremembe 273
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob upoštevanju določb te uredbe 
nacionalni organi za reševanje sodelujoče 
države članice ukrepajo na podlagi in v 
skladu z ustreznimi določbami nacionalne 

3. Ob upoštevanju določb iz člena 2 te 
uredbe nacionalni organi za reševanje 
sodelujoče države članice ukrepajo na 
podlagi in v skladu z ustreznimi določbami 
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zakonodaje, kakor je usklajena z Direktivo 
[ ].

nacionalne zakonodaje, kakor je usklajena 
z Direktivo [ ].

Or. en

Predlog spremembe 274
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Nacionalni organ za reševanje obvesti 
Komisijo in odbor o ukrepih, ki jih je 
sprejel ali jih namerava sprejeti na 
podlagi odstavka 3 tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 275
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3 a. Nacionalni organ za reševanje obvesti 
Komisijo in odbor o ukrepih, ki jih je 
sprejel ali jih namerava sprejeti na 
podlagi odstavka 3 tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 276
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 a
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Skladnost z direktivo [DSRB]
Ob upoštevanju določb te uredbe Komisija 
in odbor pri izvajanju svojih nalog iz te 
uredbe:
(a) ukrepata v skladu z zahtevami 
direktive [DSRB] in delegiranimi akti, ki 
so sprejeti v skladu z njo;
(b) ukrepata z upoštevanjem odločitev 
organa EBA v skladu s členom 19(3) 
Uredbe (EU) št. 1093/2010 v okviru 
ustreznih določb direktive [DSRB], kadar 
je Komisija ali odbor (kot je mogoče) 
vključen v posredovanje; in
(c) upoštevata smernice in priporočila, ki 
jih je sprejel organ EBA na podlagi člena 
16 Uredbe (EU) št. 1093/2010 in v skladu 
z ustreznimi določbami direktive [DSRB].

Or. en

Predlog spremembe 277
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Noben ukrep, predlog ali politika 
odbora, Komisije ali nacionalnega organa 
za reševanje ne diskriminira subjektov iz 
člena 2, imetnikov vlog, investitorjev ali 
drugih upnikov s sedežem v Uniji na 
podlagi njihovega državljanstva ali kraja 
poslovanja.

1. Noben ukrep, predlog ali politika odbora 
ali nacionalnega organa za reševanje ne 
diskriminira subjektov iz člena 2, 
imetnikov vlog, investitorjev ali drugih 
upnikov s sedežem v Uniji na podlagi 
njihovega državljanstva ali kraja 
poslovanja.

Or. en

Predlog spremembe 278
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Noben ukrep, predlog ali politika 
odbora, Komisije ali nacionalnega organa 
za reševanje ne diskriminira subjektov iz 
člena 2, imetnikov vlog, investitorjev ali 
drugih upnikov s sedežem v Uniji na 
podlagi njihovega državljanstva ali kraja 
poslovanja.

1. Noben ukrep, predlog ali politika 
odbora, Komisije ali nacionalnega organa 
za reševanje ne diskriminira kreditnih 
institucij, imetnikov vlog, investitorjev ali 
drugih upnikov s sedežem v Uniji na 
podlagi njihovega državljanstva ali kraja 
poslovanja.

Or. en

Obrazložitev

V členu o splošnih načelih bi morali upoštevati, da je Komisija odgovorna tudi za notranji 
trg, tako da bi bilo treba načelo nediskriminacije uporabljati ne glede na kraj sedeža kreditne
institucije in ne glede na to, ali je sodelujoča ali nesodelujoča država članica. Tako se s 
pojasnitvijo obravnava kreditnih institucij uskladi z nediskriminacijo imetnikov vlog, 
investitorjev in drugih upnikov.

Predlog spremembe 279
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Noben ukrep, predlog ali politika 
odbora, Komisije ali nacionalnega organa 
za reševanje ne diskriminira subjektov iz 
člena 2, imetnikov vlog, investitorjev ali 
drugih upnikov s sedežem v Uniji na 
podlagi njihovega državljanstva ali kraja 
poslovanja.

1. Noben ukrep, predlog ali politika 
odbora, Komisije ali nacionalnega organa 
za reševanje ne diskriminira subjektov iz 
člena 2 ali subjektov s sedežem v 
nesodelujočih državah članicah, 
imetnikov vlog, investitorjev ali drugih 
upnikov s sedežem v Uniji na podlagi 
njihovega državljanstva ali kraja 
poslovanja.

Or. en
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Predlog spremembe 280
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Noben ukrep, predlog ali politika 
odbora, Komisije ali nacionalnega organa 
za reševanje ne diskriminira subjektov iz 
člena 2, imetnikov vlog, investitorjev ali 
drugih upnikov s sedežem v Uniji na 
podlagi njihovega državljanstva ali kraja 
poslovanja.

1. Noben ukrep, predlog ali politika 
odbora, Komisije, Sveta ali nacionalnega 
organa za reševanje ne diskriminira 
subjektov iz člena 2, imetnikov vlog, 
investitorjev ali drugih upnikov s sedežem 
v Uniji na podlagi njihovega državljanstva 
ali kraja poslovanja.

Or. en

Predlog spremembe 281
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Noben ukrep, predlog ali politika 
odbora, Komisije ali nacionalnega organa 
za reševanje ne diskriminira subjektov iz 
člena 2, imetnikov vlog, investitorjev ali 
drugih upnikov s sedežem v Uniji na 
podlagi njihovega državljanstva ali kraja 
poslovanja.

1. Noben ukrep, predlog ali politika 
odbora, Komisije ali nacionalnega organa 
za reševanje ne diskriminira subjektov iz 
člena 2, imetnikov vlog, investitorjev ali 
drugih upnikov s sedežem v Uniji na 
podlagi njihovega državljanstva, valute ali 
kraja poslovanja.

Or. en

Predlog spremembe 282
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Za odbor veljajo naslednja splošna 
načela. Odbor
(a) deluje neodvisno;
(b) ohranja jasno ločitev med nadzornimi 
pristojnostmi in reševanjem;
(c) ima potrebno strokovno znanje o 
prestrukturiranju bank in insolventnosti;
(d) je zmožen obravnavati velike bančne 
skupine;
(e) je zmožen ukrepati hitro in 
nepristransko;
(f) zagotovi, da se ustrezno upošteva 
nacionalna finančna stabilnost, finančna 
stabilnost Evropske unije in notranji trg; 
in
(g) je odgovoren Evropskemu parlamentu 
in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 283
Sławomir Nitras

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Ukrepi, predlogi ali politika odbora, 
Komisije ali nacionalnega organa za 
reševanje v okviru enotnega mehanizma 
za reševanje se sprejmejo, da bi se 
spodbujala stabilnost finančnega sistema 
v EU in vseh sodelujočih državah 
članicah v EU, pri čemer se v celoti 
upoštevata in ohranjata enotnost in 
celovitost notranjega trga, da se stroški za 
sodelujočo državo članico ne bi 
nesorazmerno povečali in bili tako večji 
kot v primeru reševanja institucije zunaj 
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okvira enotnega mehanizma za reševanje.

Or. en

Obrazložitev

V besedilo bi bilo treba vključiti splošno načelo, da „nobena država ne sme biti v slabšem 
položaju“, in splošno načelo nediskriminacije (ki bi ščitilo vse drže članice), kot v členu 1 
uredbe o enotnem nadzornem mehanizmu.

Predlog spremembe 284
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri odločanju ali ukrepanju, ki lahko 
vpliva na več kot eno sodelujočo državo 
članico, in zlasti pri sprejemanju odločitev 
glede skupin, ki delujejo v dveh ali več 
sodelujočih državah članicah, Komisija
ustrezno upošteva vse naslednje dejavnike:

2. Pri odločanju ali ukrepanju, ki lahko 
vpliva na več kot eno sodelujočo državo 
članico ali na nesodelujočo državo 
članico, in zlasti pri sprejemanju odločitev 
glede skupin, ki delujejo v dveh ali več 
sodelujočih državah članicah, odbor
ustrezno upošteva vse naslednje dejavnike:

Or. en

Predlog spremembe 285
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri odločanju ali ukrepanju, ki lahko 
vpliva na več kot eno sodelujočo državo 
članico, in zlasti pri sprejemanju odločitev 
glede skupin, ki delujejo v dveh ali več 
sodelujočih državah članicah, Komisija
ustrezno upošteva vse naslednje dejavnike:

2. Pri odločanju ali ukrepanju, ki lahko 
vpliva na več kot eno sodelujočo državo 
članico, in zlasti pri sprejemanju odločitev 
glede skupin, ki delujejo v dveh ali več 
sodelujočih državah članicah, odbor
ustrezno upošteva vse naslednje dejavnike:

Or. en
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Predlog spremembe 286
Sławomir Nitras

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri odločanju ali ukrepanju, ki lahko 
vpliva na več kot eno sodelujočo državo 
članico, in zlasti pri sprejemanju odločitev 
glede skupin, ki delujejo v dveh ali več 
sodelujočih državah članicah, Komisija 
ustrezno upošteva vse naslednje dejavnike:

2. Pri odločanju ali ukrepanju, ki lahko 
vpliva na več kot eno sodelujočo državo 
članico, in zlasti pri sprejemanju odločitev 
glede skupin, ki delujejo v dveh ali več 
sodelujočih in nesodelujočih državah 
članicah, odbor in Komisija ustrezno 
upoštevata vse naslednje dejavnike:

Or. en

Obrazložitev

V tem odstavku bi bilo treba navesti tudi odbor za reševanje, uporabiti pa bi ga morali tudi v 
primerih, ko imajo odločitve ali ukrep vpliv v več kot eni državi članici, vključno z 
nesodelujočimi. Treba bi bilo upoštevati, da imajo lahko ukrepi za reševanje, ki se sprejmejo 
v okviru enotnega mehanizma za reševanje, širok vpliv na bančne sisteme in finančne trge v 
vseh državah članicah.

Predlog spremembe 287
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri odločanju ali ukrepanju, ki lahko 
vpliva na več kot eno sodelujočo državo 
članico, in zlasti pri sprejemanju odločitev 
glede skupin, ki delujejo v dveh ali več 
sodelujočih državah članicah, Komisija 
ustrezno upošteva vse naslednje dejavnike:

2. Pri odločanju ali ukrepanju, ki lahko 
vpliva na več kot eno državo članico, in 
zlasti pri sprejemanju odločitev glede 
skupin, ki delujejo v dveh ali več državah 
članicah, Komisija in odbor ustrezno 
upoštevata vse naslednje dejavnike:

Or. en
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Predlog spremembe 288
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri odločanju ali ukrepanju, ki lahko 
vpliva na več kot eno sodelujočo državo 
članico, in zlasti pri sprejemanju odločitev 
glede skupin, ki delujejo v dveh ali več 
sodelujočih državah članicah, Komisija 
ustrezno upošteva vse naslednje dejavnike:

2. Pri odločanju ali ukrepanju, ki lahko 
vpliva na več kot eno sodelujočo državo 
članico, in zlasti pri sprejemanju odločitev 
glede skupin, ki delujejo v dveh ali več 
sodelujočih državah članicah, Komisija in 
odbor ustrezno upoštevata vse naslednje 
dejavnike:

Or. en

Predlog spremembe 289
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) interese sodelujočih držav članic, v 
katerih skupina posluje, in zlasti vpliv 
vsake odločitve, ukrepa ali neukrepanja na 
finančno stabilnost, gospodarstvo, sistem 
zajamčenih vlog ali odškodninsko shemo 
za investitorje katere koli od teh držav 
članic;

(a) interese držav članic, v katerih skupina 
posluje, in zlasti vpliv vsake odločitve, 
ukrepa ali neukrepanja na finančno 
stabilnost, gospodarstvo, sistem 
zajamčenih vlog ali odškodninsko shemo 
za investitorje katere koli od teh držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 290
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) interese sodelujočih držav članic, v 
katerih skupina posluje, in zlasti vpliv 
vsake odločitve, ukrepa ali neukrepanja na 
finančno stabilnost, gospodarstvo, sistem 
zajamčenih vlog ali odškodninsko shemo 
za investitorje katere koli od teh držav 
članic;

(a) interese držav članic, v katerih skupina 
posluje, in zlasti vpliv vsake odločitve, 
ukrepa ali neukrepanja na finančno 
stabilnost, gospodarstvo, sistem 
zajamčenih vlog ali odškodninsko shemo 
za investitorje katere koli od teh držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 291
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) interese sodelujočih držav članic, v 
katerih skupina posluje, in zlasti vpliv 
vsake odločitve, ukrepa ali neukrepanja na 
finančno stabilnost, gospodarstvo, sistem 
zajamčenih vlog ali odškodninsko shemo 
za investitorje katere koli od teh držav 
članic;

(a) interese sodelujočih držav članic, v 
katerih skupina posluje, in zlasti vpliv 
vsake odločitve, ukrepa ali neukrepanja na 
finančno stabilnost, gospodarstvo, vključno 
s stopnjo zaposlenosti, sistem zajamčenih 
vlog ali odškodninsko shemo za 
investitorje katere koli od teh držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 292
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) cilj uravnoteženja interesov različnih 
udeleženih držav članic in izogibanja
neupravičenim predsodkom ali 
neupravičeni zaščiti interesov sodelujoče
države članice;

(b) cilj uravnoteženja interesov različnih 
udeleženih držav članic in izogibanja
neupravičenemu škodovanju interesov 
države članice ali njihovi neupravičeni 
zaščiti ali neupravičenemu škodovanju 
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interesom nesodelujoče države članice;

Or. en

Predlog spremembe 293
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) potrebo po izogibanju negativnemu 
učinku na druge dele skupine, katere član 
je subjekt iz člena 2, ki je predmet 
reševanja;

(c) potrebo po izogibanju negativnemu 
učinku na druge dele skupine, katere član 
je kreditna institucija, ki je predmet 
reševanja;

Or. en

Obrazložitev

Gre za isto zadevo in obrazložitev kot v členu 6(1), opozoriti pa je treba, da bi morala biti v 
skladu s pravilnim številčenjem to točka (d).

Predlog spremembe 294
Sylvie Goulard

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c a) interes skupine kot celote ob polnem 
upoštevanju njenega poslovnega modela;

Or. en

Predlog spremembe 295
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) potrebo po izogibanju nesorazmernemu 
povečanju stroškov, naloženih upnikom teh 
subjektov iz člena 2, če bi bilo to 
povečanje večje od tistega, ki bi nastalo, če 
bi se reševali v okviru običajnih postopkov 
zaradi insolventnosti;

(d) potrebo po izogibanju nesorazmernemu 
povečanju stroškov, naloženih upnikom, če 
bi bilo to povečanje večje od tistega, ki bi 
nastalo, če bi se reševali v okviru običajnih 
postopkov zaradi insolventnosti;

Or. en

Predlog spremembe 296
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izvajanju pooblastil za reševanje v 
skladu z določbami direktive [DSRB] se 
zagotovi, da vse izgube, stroške ali druge 
odhodke najprej krijejo delničarji in 
upniki institucije v postopku reševanja, 
preden se učinkovito izvajanje 
instrumentov in pooblastil za reševanje 
podpre s sredstvi sklada.

Or. en

Predlog spremembe 297
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) odločitve, ki se sprejmejo v okviru 
člena 107 PDEU in sklic na katere je 
naveden v členu 16(10).

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 298
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan, Danuta Maria Hübner

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka e (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) interes notranjega trga kot celote.

Or. en

Obrazložitev

Gre za podobno pojasnitev kot v členu 6(1), da bi se povečala zaveza Komisije v skladu s 
Pogodbo.

Predlog spremembe 299
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e a) ali je sodelujoča država članica tudi 
članica držav z enotno valuto in ali bi 
zaradi tega v nekaterih okoliščinah 
utegnil biti potreben diferenciran pristop.

Or. en

Predlog spremembe 300
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija uravnoteži dejavnike iz 
odstavka 2 s cilji reševanja iz člena 12, 
kakor je to primerno glede na naravo in 

3. Odbor uravnoteži dejavnike iz odstavka 
2 s cilji reševanja iz člena 12, kakor je to 
primerno glede na naravo in okoliščine 
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okoliščine posameznega primera. posameznega primera, vselej pa brez 
ugodnejše, prednostne ali pristranske 
obravnave različnih držav članic, kraja ali 
valute.

Or. en

Predlog spremembe 301
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija uravnoteži dejavnike iz 
odstavka 2 s cilji reševanja iz člena 12, 
kakor je to primerno glede na naravo in 
okoliščine posameznega primera.

3. Odbor uravnoteži dejavnike iz odstavka 
2 s cilji reševanja iz člena 12, kakor je to 
primerno glede na naravo in okoliščine 
posameznega primera.

Or. en

Predlog spremembe 302
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija uravnoteži dejavnike iz 
odstavka 2 s cilji reševanja iz člena 12, 
kakor je to primerno glede na naravo in 
okoliščine posameznega primera.

3. Komisija in odbor uravnotežita
dejavnike iz odstavka 2 s cilji reševanja iz 
člena 12, kakor je to primerno glede na 
naravo in okoliščine posameznega primera.

Or. en

Predlog spremembe 303
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija uravnoteži dejavnike iz 
odstavka 2 s cilji reševanja iz člena 12, 
kakor je to primerno glede na naravo in 
okoliščine posameznega primera.

3. Komisija in odbor uravnotežita
dejavnike iz odstavka 2 s cilji reševanja iz 
člena 12, kakor je to primerno glede na 
naravo in okoliščine posameznega primera.

Or. en

Predlog spremembe 304
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija uravnoteži dejavnike iz 
odstavka 2 s cilji reševanja iz člena 12, 
kakor je to primerno glede na naravo in 
okoliščine posameznega primera.

3. Odbor in Komisija uravnotežita
dejavnike iz odstavka 2 s cilji reševanja iz 
člena 12, kakor je to primerno glede na 
naravo in okoliščine posameznega primera.

Or. en

Predlog spremembe 305
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nobena odločitev odbora ali Komisije ne 
zahteva od držav članic, da zagotovijo 
izredno javno finančno podporo.

4. Nobena odločitev odbora ali Komisije ne 
zahteva od držav članic, da zagotovijo 
javno finančno podporo, razen če je 
zagotovitev podpore odobrila država 
članica v skladu z nacionalnimi 
proračunskimi postopki. Države članice 
vzpostavijo postopek, s katerim odločajo o 
odobritvi v petih dneh po zaprositvi 
odbora ali Komisije za odobritev. Če se 
država članica ne strinja z zagotovitvijo 
podpore, predloži v enakem roku predlog 
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za prenehanje subjekta in, kjer je 
primerno, skupine, pri čemer predvidi 
minimalne stroške. Če odbor meni, da 
predlagani alternativni predlog ni v 
skladu s to uredbo, se uporablja 
nacionalna zakonodaja o insolventnosti.

Or. nl

Predlog spremembe 306
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nobena odločitev odbora ali Komisije ne 
zahteva od držav članic, da zagotovijo 
izredno javno finančno podporo.

4. Nobena odločitev odbora ali Komisije ne 
zahteva od držav članic, da zagotovijo 
javno finančno podporo, razen če je 
zagotovitev podpore odobrila država 
članica v skladu z nacionalnimi 
proračunskimi postopki. Države članice 
imajo vzpostavljen postopek, s katerim se 
odločitev o odobritvi sprejme v roku [dveh 
dni] po zaprositvi odbora ali Komisije za 
odobritev.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bilo zakonodajno besedilo pravno ustrezno, mora spoštovati proračunsko neodvisnost 
držav članic in njihovih proračunskih postopkov. V predlogu spremembe je ta pravna in 
demokratična potreba uravnotežena s kratkim rokom v primeru reševanja.

Predlog spremembe 307
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nobena odločitev odbora ali Komisije ne 4. Nobena odločitev odbora ali Komisije ne 
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zahteva od držav članic, da zagotovijo 
izredno javno finančno podporo.

zahteva od držav članic, da zagotovijo 
izredno javno finančno podporo, razen če 
je – dokler ni vzpostavljen evropski javni 
varovalni mehanizem – država članica 
sprejela zagotovitev izredne javne 
finančne podpore in ni bila na voljo 
nobena cenejša alternativna možnost za 
ohranitev finančne stabilnosti.

Or. en

Predlog spremembe 308
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nobena odločitev odbora ali Komisije ne 
zahteva od držav članic, da zagotovijo 
izredno javno finančno podporo.

4. Nobena odločitev odbora ali Komisije ne 
zahteva od držav članic, da zagotovijo 
javna sredstva za podporo ukrepom za 
reševanje. Odločitev Sveta, da skladu 
omogoči posojilo, ne začne veljati, dokler 
vse sodelujoče države članice ne obvestijo 
generalnega sekretarja o zaključku 
veljavnih nacionalnih postopkov.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev „izredne javne finančne podpore“ v členu 2(26) direktive [DSRB] pomeni 
državno pomoč (razen uporabe zasebnih finančnih shem ali sistema zajamčenih vlog) v smislu 
člena 107(1) PDEU, ki je predvidena za ohranitev ali ponovno vzpostavitev uspešnega 
poslovanja, likvidnosti ali solventnosti institucije ali skupine.

Predlog spremembe 309
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nobena odločitev odbora ali Komisije ne 
zahteva od držav članic, da zagotovijo 
izredno javno finančno podporo.

4. Nobena odločitev odbora ali Komisije ne 
zahteva od držav članic, da skupaj ali 
posamezno zagotovijo izredno javno 
finančno podporo ali izkrivljajo 
razporeditev izgub med sodelujočimi in 
nesodelujočimi državami članicami.

Or. en

Predlog spremembe 310
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Nobena odločitev odbora ali Komisije ne 
zahteva od držav članic, da zagotovijo 
izredno javno finančno podporo.

4. Nobena odločitev odbora ne zahteva od 
držav članic, da zagotovijo izredno javno 
finančno podporo.

Or. en

Predlog spremembe 311
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi zadevni organi pri uporabi uredbe 
upoštevajo načelo sorazmernosti. Načelo 
sorazmernosti se nanaša zlasti na učinek, 
ki bi ga lahko imel propad institucije 
zaradi narave njenega poslovanja, 
delniške strukture, pravne oblike, profila 
tveganja, velikosti in pravnega statusa, 
povezanosti z drugimi institucijami ali 
finančnim sistemom na splošno, obsega in 
kompleksnosti njenih dejavnosti in 
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njenega članstva v institucionalni shemi 
za zaščito vlog v smislu odstavka 7 
člena 113 Uredbe (EU) št. 575/2013. 

Or. en

Predlog spremembe 312
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Za spoštovanje svobode gospodarske 
pobude, ki je določena v členu 16 Listine 
o temeljnih pravicah, se diskrecija odbora 
omeji na to, kar je potrebno za 
poenostavitev strukture in delovanja 
institucije, da bi se izboljšala njena 
rešljivost. Poleg tega je vsak ukrep, 
določen za ta namen, v skladu s pravom 
Unije. Ukrepi niso niti neposredno niti 
posredno diskriminatorni na podlagi 
nacionalnosti in so utemeljeni z javnim 
interesom za finančno stabilnost kot 
prednostnim razlogom. Za določitev, ali je 
bil ukrep sprejet v splošnem interesu 
javnosti, se odbor, ki deluje v tem 
interesu, pri doseganju ciljev reševanja ne 
sme soočati z ovirami pri uporabi 
instrumentov za reševanje ali pri izvajanju 
pooblastil, ki so mu bila podeljena. Poleg 
tega ukrep ne presega minimalnega 
obsega, potrebnega za dosego ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 313
Sławomir Nitras

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Če odločitev ali ukrep za reševanje, ki 
se v kateri koli fazi sprejme v okviru 
enotnega mehanizma za reševanje, 
vključuje izredno javno finančno podporo 
države članice, je za uporabo ukrepa 
potrebna odobritev te države članice. Če 
država članice tega ne odobri, za zadevni 
primer veljajo nacionalni zakoni o 
insolventnosti.

Or. en

Predlog spremembe 314
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Noben ukrep, predlog, odločitev ali 
politika Komisije, odbora ali 
nacionalnega organa za reševanje niti 
neposredno niti posredno ne diskriminira 
države članice ali skupine držav članic kot 
kraja, kjer se zagotavljajo bančne ali 
finančne storitve, imetnikov vlog, 
investitorjev ali drugih upnikov s sedežem 
v Uniji na podlagi njihovega državljanstva 
ali kraja poslovanja.

Or. en

Predlog spremembe 315
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 b. Komisija in odbor pri opravljanju 
nalog, ki se nanju prenesejo s to uredbo, 
uporabita vse ustrezno pravo Unije, kadar 
to sestavljajo direktive, pa nacionalno 
zakonodajo, v katero so prenesene.
V ta namen Komisija in odbor sprejmeta 
odločitve ob upoštevanju in v skladu z 
ustreznim pravom Unije, zlasti pa z vsemi 
zakonodajnimi in nezakonodajnimi akti, 
vključno z akti iz členov 290 in 291 
PDEU. Upoštevata predvsem zavezujoče 
regulativne in izvedbene tehnične 
standarde, ki jih pripravi organ EBA, 
sprejme pa Komisija v skladu s členi 10 do 
15 Uredbe (EU) št. 1093/2010, člen 16 
navedene uredbe ter ustrezne odločitve 
organa EBA v skladu s členom 19(3) 
Uredbe (EU) št. 1093/2010.

Or. en

Predlog spremembe 316
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 a
Izvajanje nalog Komisije

1. Komisija pri izvajanju nalog, 
prenesenih nanjo s členom 16 te uredbe, 
deluje neodvisno in dosledno v skladu s 
cilji in načeli iz te uredbe.
2. Komisija izvaja naloge, ki so prenesene 
nanjo s členom 16 te uredbe, brez škode 
za svoje druge naloge in ločeno od njih.
3. Uslužbenci Komisije, ki so vključeni v 
izvajanje nalog, prenesenih nanjo s 
členom 16 te uredbe, so organizacijsko 
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ločeni od uslužbencev, vključenih v druge 
naloge, in zanje velja ločen postopek 
poročanja.
4. Da bi bilo izvajanje nalog, ki so 
prenesene na Komisijo s členom 16 te 
uredbe, ločeno od izvajanja njenih drugih 
nalog, Komisija zagotovi, da je kolegij 
komisarjev v celoti diferenciran glede 
izvajanje teh in drugih nalog. Ta ločitev 
vključuje tudi dosledno ločene seje in 
dnevne rede.
5. Za namene odstavkov 1 do 4 Komisija 
sprejme in objavi notranja pravila, 
vključno s pravili glede varovanja 
poslovnih skrivnosti in izmenjave 
informacij.
6. Komisar, ki opravlja funkcije v zvezi z 
reševanjem, v kolegiju komisarjev nima 
pravice do glasovanja o vprašanjih 
uveljavljanja politike konkurence in 
vprašanjih državne pomoči. 

Or. en

Predlog spremembe 317
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor pripravi načrte reševanja za 
subjekte iz člena 2 in skupine.

1. Nacionalni organ sodelujoče države 
članice, kjer ima sedež subjekt ali skupina
iz člena 2, pripravi načrt reševanja za ta 
subjekt ali skupino.

(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

Glede na občutljivosti informacij, ki jih je treba vključiti v načrte za reševanje, bi morali te 
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načrte pripravljati nacionalni organi za reševanje. Odbor prejme le podatke, ki so potrebni za
izpolnitev njegovih nalog po tej uredbi. Zaupne ali občutljive poslovne informacije o kreditni 
instituciji se odboru ne smejo posredovati.

Predlog spremembe 318
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor pripravi načrte reševanja za 
subjekte iz člena 2 in skupine.

1. Odbor pregleda nacionalne načrte 
reševanja, ki jih pripravijo nacionalni 
organi za reševanje v skladu z direktivo 
[DSRB] za subjekte iz člena 2 in skupine.

Or. en

Obrazložitev

Po sedanjem predlogu za enotni mehanizem za reševanje bo imel odbor za reševanje nalogo 
pripraviti načrte reševanja za vse institucije, ki spadajo na področje uporabe uredbe o 
enotnem mehanizmu za reševanje. Vendar morajo vse institucije vzpostaviti ustrezne načrte 
reševanja že po direktivi [DSRB]. Izogniti bi se bilo treba podvajanju obstoječih načrtov.

Predlog spremembe 319
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor pripravi načrte reševanja za 
subjekte iz člena 2 in skupine.

1. Odbor pripravi načrte reševanja za 
subjekte, ki jih neposredno nadzoruje 
Evropska centralna banka na podlagi 
Uredbe o enotnem mehanizmu nadzora 
št. [ ], in vse čezmejne subjekte. 

Or. en

Predlog spremembe 320
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor pripravi načrte reševanja za 
subjekte iz člena 2 in skupine.

1. Odbor skupaj z nacionalnimi organi za 
reševanje pripravi načrte reševanja za 
subjekte iz člena 2 in skupine.

Or. en

Predlog spremembe 321
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor pripravi načrte reševanja za 
subjekte iz člena 2 in skupine.

1. Odbor na izvršni seji pripravi načrte 
reševanja za subjekte iz člena 2 in skupine.

Or. en

Predlog spremembe 322
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Nacionalni organi za reševanje 
pripravijo načrte reševanja za kreditne 
institucije, ki se nahajajo izključno v 
njihovi državi članici in niso čezmejni 
subjekti.

Or. en
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Predlog spremembe 323
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 b. Vsi načrti za reševanje se predložijo 
odboru za končno odobritev na njegovi 
izvršni seji.

Or. en

Obrazložitev

Za načrte reševanja je treba zagotoviti čim večjo zaupnost, zato bi bilo treba vzpostaviti 
mehanizem, da bi bilo udeleženih le nujno potrebno število oseb.

Predlog spremembe 324
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene odstavka 1 nacionalni 
organi za reševanje posredujejo odboru 
vse informacije, potrebne za pripravo in 
izvajanje načrtov reševanja, kakor so jih 
pridobili v skladu s členom 10 in 
členom 12(1) Direktive [ ], brez poseganja 
v poglavje 5 tega naslova.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Gl. obrazložitev za predlog spremembe 7. Načrt reševanja za zadevno kreditno institucijo 
mora pripraviti nacionalni organ za reševanje.

Predlog spremembe 325
Olle Schmidt
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene odstavka 1 nacionalni organi 
za reševanje posredujejo odboru vse 
informacije, potrebne za pripravo in 
izvajanje načrtov reševanja, kakor so jih
pridobili v skladu s členom 10 in
členom 12(1) Direktive [ ], brez poseganja 
v poglavje 5 tega naslova.

2. Za namene odstavka 1 nacionalni organi
za reševanje posredujejo odboru vse 
informacije, potrebne za pripravo in 
izvajanje načrtov za reševanje skupine, če 
institucije neposredno nadzoruje ECB, 
brez poseganja v poglavje 5 tega naslova. 
Za druge subjekte iz člena 2 nacionalni 
organi za reševanje predložijo načrte
reševanja, ki so jih pripravili v skladu s 
členom 10 in členom 12(1) Direktive [ ], 
brez poseganja v poglavje 5 tega naslova.

Or. en

Predlog spremembe 326
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V načrtu reševanja so določeni ukrepi za 
reševanje, ki jih lahko sprejmeta Komisijo 
in odbor, če subjekt iz člena 2 ali skupina 
izpolnjujeta pogoje za reševanje. V načrtu 
reševanja se upošteva vrsta scenarijev, 
vključno s tem, da je propad lahko 
specifičen za podjetje ali se zgodi v času 
splošne finančne nestabilnosti ali 
dogodkov na ravni celotnega sistema. 
Načrt reševanja ne predvideva nobene 
izredne javne finančne podpore poleg 
uporabe sklada, ustanovljenega v skladu s 
to uredbo.

4. V načrtu reševanja so določeni ukrepi za 
reševanje, ki jih je treba sprejeti, če subjekt 
iz člena 2 ali skupina izpolnjujeta pogoje 
za reševanje. V načrtu reševanja se 
upošteva vrsta scenarijev, vključno s tem, 
da je propad lahko specifičen za podjetje 
ali se zgodi v času splošne finančne 
nestabilnosti ali dogodkov na ravni 
celotnega sistema. Načrt reševanja ne 
predvideva nobene izredne javne finančne 
podpore poleg uporabe sklada, 
ustanovljenega v skladu s to uredbo.

Or. en
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Predlog spremembe 327
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V načrtu reševanja so določeni ukrepi za 
reševanje, ki jih lahko sprejmeta Komisijo 
in odbor, če subjekt iz člena 2 ali skupina 
izpolnjujeta pogoje za reševanje. V načrtu 
reševanja se upošteva vrsta scenarijev, 
vključno s tem, da je propad lahko 
specifičen za podjetje ali se zgodi v času 
splošne finančne nestabilnosti ali 
dogodkov na ravni celotnega sistema. 
Načrt reševanja ne predvideva nobene 
izredne javne finančne podpore poleg 
uporabe sklada, ustanovljenega v skladu s 
to uredbo.

4. V načrtu reševanja so določeni ukrepi za 
reševanje, ki jih lahko sprejme odbor ali 
nacionalni organi za reševanje, če subjekt 
iz odstavkov 1 in 1a izpolnjuje pogoje za 
reševanje. V načrtu reševanja se upošteva 
vrsta scenarijev, vključno s tem, da je 
propad lahko specifičen za podjetje ali se 
zgodi v času splošne finančne nestabilnosti 
ali dogodkov na ravni celotnega sistema. 
Načrt reševanja ne predvideva nobene 
izredne javne finančne podpore poleg 
uporabe sklada, ustanovljenega v skladu s 
to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 328
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V načrtu reševanja so določeni ukrepi za 
reševanje, ki jih lahko sprejmeta Komisijo 
in odbor, če subjekt iz člena 2 ali skupina 
izpolnjujeta pogoje za reševanje. V načrtu 
reševanja se upošteva vrsta scenarijev, 
vključno s tem, da je propad lahko 
specifičen za podjetje ali se zgodi v času 
splošne finančne nestabilnosti ali 
dogodkov na ravni celotnega sistema. 
Načrt reševanja ne predvideva nobene 
izredne javne finančne podpore poleg 
uporabe sklada, ustanovljenega v skladu s 
to uredbo.

4. V načrtu reševanja so določeni ukrepi za 
reševanje, ki jih lahko sprejmejo odbor in 
nacionalni organi za reševanje, če subjekt 
iz člena 2 ali skupina izpolnjujeta pogoje 
za reševanje. V načrtu reševanja se 
upošteva vrsta scenarijev, vključno s tem, 
da je propad lahko specifičen za podjetje 
ali se zgodi v času splošne finančne 
nestabilnosti ali dogodkov na ravni 
celotnega sistema. Načrt reševanja ne 
predvideva nobene izredne javne finančne 
podpore.
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Or. en

Predlog spremembe 329
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V načrtu reševanja so določeni ukrepi za 
reševanje, ki jih lahko sprejmeta Komisijo 
in odbor, če subjekt iz člena 2 ali skupina 
izpolnjujeta pogoje za reševanje. V načrtu 
reševanja se upošteva vrsta scenarijev, 
vključno s tem, da je propad lahko 
specifičen za podjetje ali se zgodi v času 
splošne finančne nestabilnosti ali 
dogodkov na ravni celotnega sistema. 
Načrt reševanja ne predvideva nobene 
izredne javne finančne podpore poleg 
uporabe sklada, ustanovljenega v skladu s 
to uredbo.

4. V načrtu reševanja so določeni ukrepi za 
reševanje, ki jih lahko sprejme odbor, če 
subjekt iz člena 2 ali skupina izpolnjujeta 
pogoje za reševanje. V načrtu reševanja se 
upošteva vrsta scenarijev, vključno s tem, 
da je propad lahko specifičen za podjetje 
ali se zgodi v času splošne finančne 
nestabilnosti ali dogodkov na ravni 
celotnega sistema. Načrt reševanja ne 
predvideva nobene izredne javne finančne 
podpore ali odvisnosti od sklada.

Or. en

Predlog spremembe 330
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V načrtu reševanja so določeni ukrepi za 
reševanje, ki jih lahko sprejmeta Komisijo 
in odbor, če subjekt iz člena 2 ali skupina 
izpolnjujeta pogoje za reševanje. V načrtu 
reševanja se upošteva vrsta scenarijev, 
vključno s tem, da je propad lahko 
specifičen za podjetje ali se zgodi v času 
splošne finančne nestabilnosti ali 
dogodkov na ravni celotnega sistema. 
Načrt reševanja ne predvideva nobene 

4. V načrtu reševanja so določeni ukrepi za 
reševanje, ki jih lahko sprejmeta Komisijo 
in odbor, če subjekt iz člena 2 ali skupina 
izpolnjujeta pogoje za reševanje. V načrtu 
reševanja se upošteva vrsta scenarijev, 
vključno s tem, da je propad lahko 
specifičen za podjetje ali se zgodi v času 
splošne finančne nestabilnosti ali 
dogodkov na ravni celotnega sistema. 
Načrt reševanja ne predvideva nobene 
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izredne javne finančne podpore poleg 
uporabe sklada, ustanovljenega v skladu s 
to uredbo.

izredne javne finančne podpore poleg 
uporabe sklada, ustanovljenega v skladu s 
to uredbo. Če tega ni mogoče zagotoviti, 
ker je subjekt dosegel ali bo verjetno 
dosegel kritično velikost, odbor zagotovi, 
da subjekt svojo poslovno strategijo 
ustrezno prilagodi, tako da se lahko v 
primeru propada ali krize izvede ustrezno 
reševanje.

Or. en

Predlog spremembe 331
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4 a. Načrt reševanja za vsak subjekt 
vključuje vse točke iz poglavja 2 
direktive [DSRB].

Or. en

Predlog spremembe 332
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Načrt reševanja za vsak subjekt vsebuje 
vse od naslednjega:

5. Načrt reševanja za vsak subjekt se 
pripravi v skladu s členom 11 
direktive [DSRB] in vsebuje vse elemente 
iz tega člena. 

Or. en
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Predlog spremembe 333
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povzetek ključnih elementov načrta; črtano

Or. en

Predlog spremembe 334
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) povzetek bistvenih sprememb 
institucije, ki so se zgodile po tem, ko so 
bile nazadnje predložene informacije o 
reševanju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 335
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) prikaz, kako bi bili lahko ključne 
funkcije in glavna poslovna področja 
zakonsko in ekonomsko ločeni od drugih 
funkcij v obsegu, da bi se zagotovilo 
njihovo nadaljnje izvajanje v primeru 
propada institucije;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 336
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) oceno časovnega okvira za izvršitev 
vseh bistvenih vidikov načrta;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 337
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) podroben opis ocene rešljivosti, 
izvedene v skladu s členom 8;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 338
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) opis vseh ukrepov, ki se zahtevajo v 
skladu s členom 8(5) za obravnavo ali 
odpravo ovir za rešljivost, opredeljenih na 
podlagi ocene, izvedene v skladu s členom 
8;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 339
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) opis postopkov za določitev vrednosti 
in tržljivosti ključnih funkcij, glavnih 
poslovnih področij in sredstev institucije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 340
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) podroben opis ureditev za 
zagotavljanje, da so informacije, ki se 
zahtevajo v skladu s členom 8, 
posodobljene in vedno na voljo organom 
za reševanje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 341
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) obrazložitev organa za reševanje, kako 
bi se lahko financirale možnosti 
reševanja, ne da bi se pri tem predvidela 
kakršna koli izredna javna finančna 

črtano
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podpora;

Or. en

Predlog spremembe 342
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) obrazložitev organa za reševanje, kako 
bi se lahko financirale možnosti reševanja, 
ne da bi se pri tem predvidela kakršna koli 
izredna javna finančna podpora;

(i) obrazložitev organa za reševanje, kako 
bi se lahko financirale možnosti reševanja, 
ne da bi se pri tem predvidela kakršna koli 
izredna javna finančna podpora ali 
odvisnost od sklada;

Or. en

Predlog spremembe 343
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) podroben opis različnih strategij 
reševanja, ki bi se lahko uporabljale v 
skladu z različnimi možnimi scenariji;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 344
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka k
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) opis kritičnih soodvisnosti; črtano

Or. en

Predlog spremembe 345
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) analizo učinka načrta na druge 
institucije v skupini;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 346
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) opis možnosti za ohranjanje dostopa 
do plačilnih in klirinških storitev ter 
druge infrastrukture;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 347
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka n
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) načrt za obveščanje medijev in 
javnosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 348
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) minimalne zahteve za lastna sredstva 
in upravičene obveznosti, ki se zahtevajo v 
skladu s členom 10, in rok za dosego te 
ravni, kadar je to ustrezno;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 349
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) minimalne zahteve za lastna sredstva 
in pogodbene instrumente za reševanje z 
zasebnimi sredstvi v skladu s členom 10 in 
rok za dosego te ravni, kadar je to 
ustrezno;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 350
Olle Schmidt
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka q

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(q) opis ključnih dejavnosti in sistemov za 
ohranitev nemotenega izvajanja 
operativnih postopkov institucije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 351
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka r

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(r) opis učinka, ki ga ima izvajanje načrta 
za zaposlene, vključno z oceno morebitnih 
s tem povezanih stroškov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 352
Olle Ludvigsson

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5 – točka r a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(r a) opis postopkov, ki se uporabijo za 
obveščanje zaposlenih ali njihovih 
predstavnikov v procesu izvajanja načrta 
ter za posvetovanje z njimi;

Or. en

Predlog spremembe 353
Sławomir Nitras
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Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Načrti za reševanje skupine vključujejo 
načrt za reševanje skupine kot celote in 
opredelijo ukrepe za reševanje nadrejenih 
in podrejenih podjetij, ki so del skupine.

6. Načrti za reševanje skupine vključujejo 
načrt za reševanje skupine kot celote. Na 
utemeljeno zahtevo nacionalnega organa
za reševanje ali predstavnika odbora za 
reševanje, zlasti kadar delovanje 
podrejenega podjetja predstavlja znaten 
delež v finančnem sistemu te države 
članice, vključuje načrt za reševanje
skupine tudi ločen načrt za reševanje 
podrejenega podjetja v tej sodelujoči 
državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 354
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne glede na to določbo lahko nacionalni 
organi za reševanje v nesodelujočih 
državah članicah pripravijo in hranijo 
načrte za reševanje podrejenih podjetij, ki 
so del skupine s sedežem v sodelujoči 
državi članici, v skladu s členoma 11 in 12 
Direktive [ ].

Or. en

Obrazložitev

V tem predlogu spremembe je pojasnjen primer podrejenih podjetij v skladu z 
direktivo [DSRB] (sklicevanje na njena člena 11 in 12), saj so načrti za posamezne subjekte 
še bolj pomembni, če podrejeno podjetje ni zajeto v enotnem mehanizmu za reševanje.
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Predlog spremembe 355
Burkhard Balz

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Odbor pripravi načrte za reševanje v 
sodelovanju z nadzornikom ali 
konsolidacijskim nadzornikom in z 
nacionalnimi organi za reševanje 
sodelujočih držav članic, v katerih 
subjekti delujejo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Gl. obrazložitev za predloga sprememb 7 in 8.

Predlog spremembe 356
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Odbor pripravi načrte za reševanje v 
sodelovanju z nadzornikom ali 
konsolidacijskim nadzornikom in z 
nacionalnimi organi za reševanje 
sodelujočih držav članic, v katerih subjekti 
delujejo.

7. Odbor pripravi načrte za reševanje v 
sodelovanju z nadzornikom ali 
konsolidacijskim nadzornikom, z 
nacionalnimi organi za reševanje 
sodelujočih držav članic, v katerih subjekti 
delujejo, in z nacionalnimi organi 
nesodelujočih držav članic, v katerih 
delujejo podrejena podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Načrti, ki vplivajo na podrejena podjetja na ozemlju nesodelujoče države članice, imajo lahko 
pomembne učinke na stabilnost lokalnega finančnega trga. Zato bi morali pri pripravi načrta 
sodelovati nacionalni organi sodelujočih držav članic, v katerih delujejo zadevni subjekti, in 
nacionalni organi nesodelujočih držav članic, v katerih delujejo podrejena podjetja.
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Predlog spremembe 357
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Odbor pripravi načrte za reševanje v 
sodelovanju z nadzornikom ali 
konsolidacijskim nadzornikom in z 
nacionalnimi organi za reševanje 
sodelujočih držav članic, v katerih subjekti 
delujejo.

7. Odbor pripravi načrte za reševanje v 
sodelovanju z nadzornikom ali 
konsolidacijskim nadzornikom in z 
nacionalnimi organi za reševanje 
sodelujočih držav članic, v katerih subjekti 
delujejo. Odbor sodeluje z organi za 
reševanje v nesodelujočih državah 
članicah, kadar se v njih nahajajo 
subjekti, ki so pod konsolidiranim 
nadzorom.

Or. en

Predlog spremembe 358
Sławomir Nitras

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7 a. V primeru kreditnih institucij, ki 
veljajo za nesistemske v skladu z 
opredelitvijo v Uredbi št. 2012/0242, 
nacionalni organi za reševanje pripravijo 
osnutke načrtov za reševanje. Odbor za 
reševanje lahko zgolj sprejme ali zavrne 
osnutek načrta, pri čemer poda izčrpno 
utemeljitev. V primeru druge zavrnitve, se 
osnutek načrta predloži na plenarni seji 
odbora za reševanje.

Or. xm
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Obrazložitev

Należy utrzymać pewien zakres kompetencji, szczególnie za instytucje o charakterze 
niesystemowym, na poziomie national resolution authorities. Należy bowiem mieć na uwadze, 
że instytucje te mają większą wiedzę nt. Specyfiki danego systemu finansowego. Ponadto 
zadania realizowane w ramach SRM będą również obejmować sporządzanie planów 
resolution, przegląd planów resolution, jak również ocenę możliwości przeprowadzenia 
skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych, co może 
prowadzić do znacznego obciążenia organu na szczeblu centralnym, a tym samym prowadzić 
do obniżenia jego efektywności i spowolnienia procesów decyzyjnych.

Predlog spremembe 359
Sławomir Nitras

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Odbor lahko od nacionalnih organov za 
reševanje zahteva, da pripravijo predhodne 
osnutke načrtov reševanja, in od organa za 
reševanje na ravni skupine, da pripravi 
predhodni osnutek načrta za reševanje 
skupine.

8. Nacionalni organi za reševanje 
pripravijo predhodne osnutke načrtov 
reševanja in organ za reševanje na ravni 
skupine predhodni osnutek načrta za 
reševanje skupine. Če se odbor odloči 
predloženi osnutek za načrt reševanja 
spremeniti, poda izčrpno utemeljitev.

Or. en

Predlog spremembe 360
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9 a. Odločitve v zvezi s pripravo in oceno 
načrtov reševanja ter uporabo ustreznih 
ukrepov sprejme odbor na izvršni seji.

Or. en
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Predlog spremembe 361
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Odbor sklene memorandum o soglasju z 
organi za reševanje v nesodelujočih 
državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 362
Philippe Lamberts, Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Uporaba direktive [DSRB]

Ukrepi enotnega mehanizma za reševanje 
v zvezi z institucijami so v skladu z 
direktivo [DSRB].

Or. en

Predlog spremembe 363
Philippe Lamberts, Sven Giegold
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7b
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Rešljivost sistemsko pomembnih institucij
Za institucije iz člena 2 te uredbe, ki so 
opredeljene kot globalne sistemsko 
pomembne institucije (GSPI) ali druge 
sistemsko pomembne institucije (DSPI) v 
skladu s členom 131 
Direktive 2013/36/EU, odbor prednost 
nameni oceni njihove rešljivosti v skladu s 
členom 13 [DSRB] ter pripravi načrt za 
vsako od njih, da se odpravijo ovire za 
rešljivost v skladu s členom 14 [DSRB].
Ta načrt vsebuje vsaj:
(a) zahtevo, da institucija odsvoji 
določena sredstva;
(b) zahtevo, da institucija omeji ali 
preneha opravljati posamezne obstoječe 
ali načrtovane dejavnosti;
(c) omejitev ali preprečitev razvoja ali 
prodaje novih poslovnih področij ali 
produktov;
(d) zahtevo po spremembah pravnih ali 
operativnih struktur institucije, da bi se 
zmanjšala zapletenost ter s tem zagotovila 
možnost pravne in ekonomske ločenosti 
ključnih funkcij od drugih funkcij z 
uporabo instrumentov za reševanje;

Or. en

Predlog spremembe 364
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor pri pripravi načrtov za reševanje 
v skladu s členom 7 po posvetovanju s 
pristojnim organom, vključno z ECB, in 
organi za reševanje v nesodelujočih 
državah članicah, v katerih so pomembne 
podružnice, če je to relevantno za 

1. Odbor pri pripravi načrtov za reševanje 
v skladu s členom 7 po posvetovanju s 
pristojnim organom, vključno z ECB, in 
organi za reševanje v nesodelujočih 
državah članicah, v katerih so pomembne 
podružnice ali podrejena podjetja, če je to 
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pomembno podružnico, oceni, v kolikšnem 
obsegu so institucije in skupine rešljive, pri 
čemer se ne predvideva izredna javna 
finančna podpora poleg uporabe sklada, 
ustanovljenega v skladu s členom 64.

relevantno za pomembno podružnico ali 
podrejeno podjetje in za finančno 
stabilnost, oceni, v kolikšnem obsegu so 
institucije in skupine rešljive, pri čemer se 
ne predvideva izredna javna finančna 
podpora.

Or. en

Predlog spremembe 365
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor pri pripravi načrtov za reševanje 
v skladu s členom 7 po posvetovanju s 
pristojnim organom, vključno z ECB, in 
organi za reševanje v nesodelujočih 
državah članicah, v katerih so pomembne 
podružnice, če je to relevantno za 
pomembno podružnico, oceni, v kolikšnem 
obsegu so institucije in skupine rešljive, pri 
čemer se ne predvideva izredna javna 
finančna podpora poleg uporabe sklada, 
ustanovljenega v skladu s členom 64.

1. Odbor pri pripravi načrtov za reševanje 
v skladu s členom 7 po posvetovanju s 
pristojnim organom, vključno z ECB, in 
organi za reševanje v nesodelujočih 
državah članicah, v katerih so pomembne 
podružnice, če je to relevantno za 
pomembno podružnico, oceni, v kolikšnem 
obsegu so institucije in skupine rešljive, pri 
čemer se ne predvideva izredna javna 
finančna podpora.

Or. en

Predlog spremembe 366
Sławomir Nitras

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor pri pripravi načrtov za reševanje 
v skladu s členom 7 po posvetovanju s 
pristojnim organom, vključno z ECB, in 
organi za reševanje v nesodelujočih 
državah članicah, v katerih so pomembne 
podružnice, če je to relevantno za 
pomembno podružnico, oceni, v 

1. Odbor pri pripravi načrtov za reševanje 
v skladu s členom 7 po posvetovanju s 
pristojnim organom, vključno z ECB, in 
organi za reševanje v nesodelujočih 
državah članicah, ko gre za subjekt, ki 
deluje v njegovi pristojnosti, oceni, v 
kolikšnem obsegu so institucije in skupine 
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kolikšnem obsegu so institucije in skupine 
rešljive, pri čemer se ne predvideva izredna 
javna finančna podpora poleg uporabe 
sklada, ustanovljenega v skladu s 
členom 64.

rešljive, pri čemer se ne predvideva izredna 
javna finančna podpora poleg uporabe 
sklada, ustanovljenega v skladu s 
členom 64. Osnutek načrta za reševanje 
skupine in odločitve o reševanju, ki 
sledijo, za organ za reševanje v 
nesodelujoči državi članici niso 
zavezujoči.

Or. en

Predlog spremembe 367
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor pri pripravi načrtov za reševanje 
v skladu s členom 7 po posvetovanju s 
pristojnim organom, vključno z ECB, in 
organi za reševanje v nesodelujočih 
državah članicah, v katerih so pomembne 
podružnice, če je to relevantno za 
pomembno podružnico, oceni, v kolikšnem 
obsegu so institucije in skupine rešljive, pri 
čemer se ne predvideva izredna javna 
finančna podpora poleg uporabe sklada, 
ustanovljenega v skladu s členom 64.

1. Odbor pri pripravi načrtov za reševanje 
v skladu s členom 7 po posvetovanju s 
pristojnimi organi, vključno z ECB, in 
organi za reševanje v nesodelujočih 
državah članicah, v katerih so podrejena 
podjetja in pomembne podružnice, če je to 
relevantno za pomembno podružnico, 
oceni, v kolikšnem obsegu so institucije in 
skupine rešljive, pri čemer se ne 
predvideva izredna javna finančna podpora 
poleg uporabe sklada, ustanovljenega v 
skladu s členom 64.

Or. en

Obrazložitev

Prvotno besedilo ni skladno s členom 7, v katerem so omenjena tudi podrejena podjetja. Ta 
predlog spremembe pojasnjuje položaj v primeru podrejenih podjetij v skladu z DSRB.

Predlog spremembe 368
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri pripravi načrta reševanja za subjekte, 
navedene v členu 2, odbor oceni, v 
kolikšni meri je takšen subjekt rešljiv v 
skladu s to uredbo. Subjekt velja za 
rešljivega, če je izvedljivo in verjetno, da 
ga organ za reševanje bodisi likvidira po 
običajnih postopkih zaradi insolventnosti 
ali reši z uporabo različnih instrumentov in 
pooblastil za reševanje, ne da bi to 
povzročilo znatne negativne posledice za 
finančne sisteme države članice, v kateri se 
subjekt nahaja, ali drugih držav članic ali 
Unije, vključno z okoliščinami širše 
finančne nestabilnosti ali sistemskimi 
dogodki, ter z namenom zagotovitve 
kontinuitete opravljanja ključnih funkcij 
subjekta.

2. Pri pripravi načrta reševanja za subjekte, 
navedene v odstavku 1 člena 7, ali pri 
končni potrditvi načrtov reševanja za 
subjekte, navedene v odstavku 1a člena 7,
odbor oceni, v kolikšni meri je takšen 
subjekt rešljiv v skladu s to uredbo.
Subjekt velja za rešljivega, če je izvedljivo 
in verjetno, da ga organ za reševanje bodisi 
likvidira po običajnih postopkih zaradi 
insolventnosti ali reši z uporabo različnih 
instrumentov in pooblastil za reševanje, ne 
da bi to povzročilo znatne negativne 
posledice za finančne sisteme države 
članice, v kateri se subjekt nahaja, ali 
drugih držav članic ali Unije, vključno z 
okoliščinami širše finančne nestabilnosti 
ali sistemskimi dogodki, ter z namenom 
zagotovitve kontinuitete opravljanja 
ključnih funkcij subjekta.

Or. en

Predlog spremembe 369
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri pripravi načrta reševanja za subjekte, 
navedene v členu 2, odbor oceni, v kolikšni 
meri je takšen subjekt rešljiv v skladu s to 
uredbo. Subjekt velja za rešljivega, če je 
izvedljivo in verjetno, da ga organ za 
reševanje bodisi likvidira po običajnih 
postopkih zaradi insolventnosti ali reši z 
uporabo različnih instrumentov in 
pooblastil za reševanje, ne da bi to 
povzročilo znatne negativne posledice za 
finančne sisteme države članice, v kateri se 
subjekt nahaja, ali drugih držav članic ali 
Unije, vključno z okoliščinami širše 

2. Pri pripravi načrta reševanja za subjekte, 
navedene v členu 2, odbor oceni, v kolikšni 
meri je takšen subjekt rešljiv v skladu s to 
uredbo. Subjekt velja za rešljivega, če je 
izvedljivo in verjetno, da ga organ za 
reševanje bodisi likvidira po običajnih 
postopkih zaradi insolventnosti ali reši z 
uporabo različnih instrumentov in 
pooblastil za reševanje, ne da bi to 
povzročilo znatne negativne posledice za 
finančne sisteme države članice, v kateri se 
subjekt nahaja, pri čemer se upoštevajo 
finančna, gospodarska in družbena 
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finančne nestabilnosti ali sistemskimi 
dogodki, ter z namenom zagotovitve 
kontinuitete opravljanja ključnih funkcij 
subjekta.

stabilnost iste države članice ali drugih 
držav članic ali Unije, vključno z 
okoliščinami širše finančne nestabilnosti 
ali sistemskimi dogodki, ter z namenom 
zagotovitve kontinuitete opravljanja 
ključnih funkcij subjekta.

Or. en

Predlog spremembe 370
Thomas Händel

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri pripravi načrta reševanja za subjekte, 
navedene v členu 2, odbor oceni, v kolikšni 
meri je takšen subjekt rešljiv v skladu s to 
uredbo. Subjekt velja za rešljivega, če je 
izvedljivo in verjetno, da ga organ za 
reševanje bodisi likvidira po običajnih 
postopkih zaradi insolventnosti ali reši z 
uporabo različnih instrumentov in 
pooblastil za reševanje, ne da bi to 
povzročilo znatne negativne posledice za 
finančne sisteme države članice, v kateri se 
subjekt nahaja, ali drugih držav članic ali 
Unije, vključno z okoliščinami širše 
finančne nestabilnosti ali sistemskimi 
dogodki, ter z namenom zagotovitve 
kontinuitete opravljanja ključnih funkcij 
subjekta.

2. Pri pripravi načrta reševanja za subjekte, 
navedene v členu 2, odbor oceni, v kolikšni 
meri je takšen subjekt rešljiv v skladu s to 
uredbo. Subjekt velja za rešljivega, če je 
izvedljivo in verjetno, da ga organ za 
reševanje bodisi likvidira po običajnih 
postopkih zaradi insolventnosti ali reši z 
uporabo različnih instrumentov in 
pooblastil za reševanje, ne da bi to 
povzročilo znatne negativne posledice za 
finančne sisteme države članice, v kateri se 
subjekt nahaja, ali drugih držav članic ali 
Unije, vključno z okoliščinami širše 
finančne nestabilnosti ali sistemskimi 
dogodki, ter z namenom zagotovitve 
kontinuitete opravljanja ključnih funkcij 
subjekta. Subjekti, ki so dosegli kritično 
velikost, kot je opredeljeno v členu 3, in za 
katere se šteje, da jih ni mogoče rešiti z 
obstoječimi instrumenti iz člena 19, se 
ustrezno prestrukturirajo. V tem primeru 
so lastninske pravice podrejene 
splošnemu interesu javnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 371
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri pripravi načrtov za reševanje 
skupine, odbor oceni, v kakšnem obsegu so 
skupine rešljive v skladu s to uredbo.
Skupina velja za rešljivo, če je izvedljivo 
in verjetno, da organi za reševanje 
zagotovijo prenehanje subjektov v skupini 
v okviru običajnih postopkov zaradi 
insolventnosti ali jih rešijo z uporabo 
instrumentov in pooblastil za reševanje, ne 
da bi to povzročilo znatne negativne 
posledice za finančne sisteme države 
članice, v kateri se zadevni subjekti v 
skupini nahajajo, ali druge države članice 
ali Unije, vključno z okoliščinami širše 
finančne nestabilnosti ali sistemskimi
dogodki, ter z namenom zagotovitve 
kontinuitete opravljanja ključnih funkcij 
subjektov v skupini, bodisi ker jih je 
možno preprosto in pravočasno ločiti 
bodisi z drugimi sredstvi.

3. Pri pripravi načrtov za reševanje skupine 
odbor oceni, v kakšnem obsegu so skupine 
rešljive v skladu z direktivo o sanaciji in 
reševanju bank [ ], kakor jo spreminja ta 
uredba, ki jo prilagaja vzpostavitvi 
odbora. Skupina velja za rešljivo, če je 
izvedljivo in verjetno, da organi za 
reševanje zagotovijo prenehanje subjektov 
v skupini v okviru običajnih postopkov 
zaradi insolventnosti ali jih rešijo z 
uporabo instrumentov in pooblastil za 
reševanje, ne da bi to povzročilo znatne 
negativne posledice za finančne sisteme 
države članice, v kateri se zadevni subjekti 
v skupini nahajajo, ali druge države članice 
ali Unije, vključno z okoliščinami širše 
finančne nestabilnosti ali sistemskimi 
dogodki, ter z namenom zagotovitve 
kontinuitete opravljanja ključnih funkcij 
subjektov v skupini, bodisi ker jih je 
možno preprosto in pravočasno ločiti 
bodisi z drugimi sredstvi.

Or. en

Predlog spremembe 372
Robert Goebbels

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri pripravi načrtov za reševanje 
skupine, odbor oceni, v kakšnem obsegu so 
skupine rešljive v skladu s to uredbo.
Skupina velja za rešljivo, če je izvedljivo 
in verjetno, da organi za reševanje 

3. Pri pripravi načrtov za reševanje 
skupine, odbor oceni, v kakšnem obsegu so 
skupine rešljive v skladu s to uredbo.
Skupina velja za rešljivo, če je izvedljivo 
in verjetno, da organi za reševanje 
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zagotovijo prenehanje subjektov v skupini 
v okviru običajnih postopkov zaradi 
insolventnosti ali jih rešijo z uporabo 
instrumentov in pooblastil za reševanje, ne 
da bi to povzročilo znatne negativne 
posledice za finančne sisteme države 
članice, v kateri se zadevni subjekti v 
skupini nahajajo, ali druge države članice
ali Unije, vključno z okoliščinami širše 
finančne nestabilnosti ali sistemskimi 
dogodki, ter z namenom zagotovitve 
kontinuitete opravljanja ključnih funkcij 
subjektov v skupini, bodisi ker jih je 
možno preprosto in pravočasno ločiti 
bodisi z drugimi sredstvi.

zagotovijo prenehanje subjektov v skupini 
v okviru običajnih postopkov zaradi 
insolventnosti ali jih rešijo z uporabo 
instrumentov in pooblastil za reševanje, ne 
da bi to povzročilo znatne negativne 
posledice za finančne sisteme države 
članice, v kateri se zadevni subjekti v 
skupini nahajajo, ob upoštevanju 
finančne, gospodarske in družbene 
stabilnosti teh držav članic ali drugih 
držav članic ali Unije, vključno z 
okoliščinami širše finančne nestabilnosti 
ali sistemskimi dogodki, ter z namenom 
zagotovitve kontinuitete opravljanja 
ključnih funkcij subjektov v skupini, bodisi 
ker jih je možno preprosto in pravočasno 
ločiti bodisi z drugimi sredstvi.

Or. en

Obrazložitev

Where resolution will be triggered, it is supposed that the framework of the resolution tools 
and the framework of the use of the Fund, would be as much in line with the resolution plan 
as possible. As stated in the context of Article 6, consideration should be given to the negative 
impact on the economic and social situation in each Member State. In particular, the role 
played by any institution in terms of credit provider to physical persons and SMEs as well as 
in terms of employment provider, should be considered. Thus these considerations are of 
relevance when drawing up the resolution plan or group resolution plan as well. It is 
therefore suggested to complete the provisions by adding a reference to the impact on the 
economy and social stability of a Member State.

Predlog spremembe 373
Sławomir Nitras

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. O poročilu se uradno obvesti zadevni 
subjekt ali nadrejeno podjetje, pristojne 
organe in organe za reševanje iz 
nesodelujočih držav članic, v kateri se 
nahajajo pomembne podružnice. V njem 
so vključeni razlogi za zadevno oceno ali 

6. O poročilu se uradno obvesti zadevni 
subjekt ali nadrejeno podjetje, pristojne 
organe in organe za reševanje iz 
nesodelujočih držav članic. V njem so 
vključeni razlogi za zadevno oceno ali 
ugotovitev in je navedeno, kako navedena 
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ugotovitev in je navedeno, kako navedena 
ocena ali ugotovitev izpolnjuje zahtevo 
glede sorazmerne uporabe iz člena 6.

ocena ali ugotovitev izpolnjuje zahtevo 
glede sorazmerne uporabe iz člena 6.

Or. en

Predlog spremembe 374
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. O poročilu se uradno obvesti zadevni 
subjekt ali nadrejeno podjetje, pristojne 
organe in organe za reševanje iz 
nesodelujočih držav članic, v kateri se 
nahajajo pomembne podružnice. V njem so 
vključeni razlogi za zadevno oceno ali 
ugotovitev in je navedeno, kako navedena 
ocena ali ugotovitev izpolnjuje zahtevo 
glede sorazmerne uporabe iz člena 6.

6. O poročilu se uradno obvesti zadevni 
subjekt ali nadrejeno podjetje, pristojne 
organe in organe za reševanje iz 
nesodelujočih držav članic, v kateri se 
nahajajo pomembne podružnice ali 
podrejena podjetja. V njem so vključeni 
razlogi za zadevno oceno ali ugotovitev in 
je navedeno, kako navedena ocena ali 
ugotovitev izpolnjuje zahtevo glede 
sorazmerne uporabe iz člena 6.

Or. en

Predlog spremembe 375
Sławomir Nitras

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Subjekt ali nadrejeno podjetje lahko v 
štirih mesecih po datumu prejema poročila 
predloži pripombe in odboru predlaga 
nadomestne ukrepe, s katerimi bi se lahko 
odpravile ovire, ugotovljene v poročilu.
Odbor pristojnim organom in organom za 
reševanje iz nesodelujočih držav članic, v 
kateri se nahajajo pomembne podružnice,
sporoči vse ukrepe, ki jih predlaga subjekt 

7. Subjekt ali nadrejeno podjetje lahko v 
štirih mesecih po datumu prejema poročila 
predloži pripombe in odboru predlaga 
nadomestne ukrepe, s katerimi bi se lahko 
odpravile ovire, ugotovljene v poročilu.
Odbor pristojnim organom in organom za 
reševanje iz nesodelujočih držav članic 
sporoči vse ukrepe, ki jih predlaga subjekt 
ali nadrejeno podjetje.
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ali nadrejeno podjetje.

Or. en

Predlog spremembe 376
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Subjekt ali nadrejeno podjetje lahko v 
štirih mesecih po datumu prejema poročila 
predloži pripombe in odboru predlaga 
nadomestne ukrepe, s katerimi bi se lahko 
odpravile ovire, ugotovljene v poročilu.
Odbor pristojnim organom in organom za 
reševanje iz nesodelujočih držav članic, v 
kateri se nahajajo pomembne podružnice, 
sporoči vse ukrepe, ki jih predlaga subjekt 
ali nadrejeno podjetje.

7. Subjekt ali nadrejeno podjetje ali 
pristojni organ ali organ za reševanje 
nesodelujoče države članice lahko v štirih 
mesecih po datumu prejema poročila 
predloži pripombe in odboru predlaga 
nadomestne ukrepe, s katerimi bi se lahko 
odpravile ovire, ugotovljene v poročilu.
Odbor pristojnim organom in organom za 
reševanje iz nesodelujočih držav članic, v 
kateri se nahajajo pomembne podružnice 
ali podrejena podjetja, sporoči vse ukrepe, 
ki jih predlaga subjekt ali nadrejeno 
podjetje.

Or. en

Predlog spremembe 377
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 8 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Če ukrepi, ki jih predlaga zadevni 
subjekt ali nadrejeno podjetje, ne odpravijo 
učinkovito ovir za rešljivost, odbor po 
posvetovanju s pristojnim organom ter po 
potrebi makrobonitetnim organom sprejme 
odločitev, v kateri navede, da predlagani 
ukrepi ne odpravljajo učinkovito ovir za 
rešljivost, in nacionalnim organom za 

8. Če ukrepi, ki jih predlaga zadevni 
subjekt ali nadrejeno podjetje, ne odpravijo 
učinkovito ovir za rešljivost, odbor po 
posvetovanju s pristojnim organom ter po 
potrebi makrobonitetnim organom, 
pristojnim organom in organom za 
reševanje nesodelujočih držav članic
sprejme odločitev, v kateri navede, da 
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reševanje naroči, naj od institucije, 
nadrejenega podjetja ali katerega koli 
podrejenega podjetja zadevne skupine 
zahtevajo, da izvede kateri koli ukrep iz 
odstavka 9, in sicer na podlagi naslednjih 
meril:

predlagani ukrepi ne odpravljajo 
učinkovito ovir za rešljivost, in 
nacionalnim organom za reševanje naroči, 
naj od institucije, nadrejenega podjetja ali 
katerega koli podrejenega podjetja zadevne 
skupine zahtevajo, da izvede kateri koli 
ukrep iz odstavka 9, in sicer na podlagi 
naslednjih meril:

Or. en

Predlog spremembe 378
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 8 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) potrebi po izogibanju negativnim 
učinkom na finančno stabilnost v 
sodelujočih državah članicah;

(b) potrebi po izogibanju negativnim 
učinkom na finančno stabilnost v 
sodelujočih državah članicah, prizadetih 
nesodelujočih državah članicah in Uniji 
kot celoti;

Or. en

Predlog spremembe 379
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 8 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) potrebi po izogibanju negativnim 
učinkom na finančno stabilnost v 
sodelujočih državah članicah;

(b) potrebi po izogibanju negativnim 
učinkom na finančno stabilnost v 
sodelujočih in nesodelujočih državah 
članicah;

Or. en
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Predlog spremembe 380
Sławomir Nitras

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Nacionalni organi za reševanje izvajajo 
navodila odbora v skladu s členom 26.

10. Nacionalni organi za reševanje izvajajo 
navodila odbora v skladu s členom 26. V 
primeru reševanja nesistemskih kreditnih 
institucij lahko nacionalni organ za 
reševanje, v pristojnosti katerega deluje 
institucija, nasprotuje navodilom odbora. 
Po nasprotovanju organ predlaga svoje 
ukrepe, ki začnejo veljati šele, ko so 
odobreni na plenarni seji odbora za 
reševanje.

Or. en

Predlog spremembe 381
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Nesodelujočih držav članic brez njihovega 
soglasja ni mogoče zavezati k spoštovanju 
odločitev odbora. Morebitni spori se 
predložijo organu EBA za zavezujoče 
posredovanje.

Or. en

Predlog spremembe 382
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor lahko na lastno pobudo ali na 
podlagi predloga nacionalnega organa za 
reševanje uporabi poenostavljene 
obveznosti v zvezi s pripravo načrtov za 
reševanje iz člena 7 ali lahko opusti 
obveznost priprave teh načrtov.

1. Odbor uporabi poenostavljene 
obveznosti v zvezi s pripravo načrtov za 
reševanje iz poglavja 1 direktive (DSRB)
ali lahko opusti obveznost priprave teh 
načrtov.

Or. en

Predlog spremembe 383
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor lahko na lastno pobudo ali na 
podlagi predloga nacionalnega organa za 
reševanje uporabi poenostavljene 
obveznosti v zvezi s pripravo načrtov za 
reševanje iz člena 7 ali lahko opusti 
obveznost priprave teh načrtov.

1. Odbor lahko uporabi poenostavljene 
obveznosti v zvezi s pripravo načrtov za 
reševanje iz člena 7 ali lahko opusti 
obveznost priprave teh načrtov.

Or. en

Predlog spremembe 384
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor lahko na lastno pobudo ali na 
podlagi predloga nacionalnega organa za 
reševanje uporabi poenostavljene 
obveznosti v zvezi s pripravo načrtov za 
reševanje iz člena 7 ali lahko opusti 
obveznost priprave teh načrtov.

1. Odbor lahko uporabi poenostavljene 
obveznosti v zvezi s pripravo načrtov za 
reševanje iz člena 7 ali lahko opusti 
obveznost priprave teh načrtov.
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Or. en

Predlog spremembe 385
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor lahko na lastno pobudo ali na 
podlagi predloga nacionalnega organa za 
reševanje uporabi poenostavljene 
obveznosti v zvezi s pripravo načrtov za 
reševanje iz člena 7 ali lahko opusti 
obveznost priprave teh načrtov.

1. Odbor lahko na lastno pobudo ali na 
podlagi predloga nacionalnega organa za 
reševanje uporabi poenostavljene 
obveznosti v zvezi s pripravo načrtov za 
reševanje iz člena 7 in kot je dovoljeno v 
skladu z direktivo o sanaciji in reševanju 
bank [ ].

Or. en

Obrazložitev

Četrta direktiva o kapitalskih zahtevah določa, da morajo imeti vse institucije načrt za 
reševanje, to pa je zdaj tudi v DSRB.

Predlog spremembe 386
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni organi za reševanje lahko 
odboru predlagajo, da uporabi 
poenostavljene obveznosti ali opusti 
obveznost priprave načrtov reševanja za 
določene institucije ali skupine. Navedeni 
predlog je utemeljen in podprt z vso 
ustrezno dokumentacijo.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 387
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalni organi za reševanje lahko 
odboru predlagajo, da uporabi 
poenostavljene obveznosti ali opusti 
obveznost priprave načrtov reševanja za 
določene institucije ali skupine. Navedeni 
predlog je utemeljen in podprt z vso 
ustrezno dokumentacijo.

2. Nacionalni organi za reševanje lahko 
odboru predlagajo, da uporabi 
poenostavljene obveznosti, kot je 
dovoljeno v skladu z direktivo o sanaciji in 
reševanju bank [ ]. Navedeni predlog je 
utemeljen in podprt z vso ustrezno 
dokumentacijo.

Or. en

Predlog spremembe 388
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odbor po prejemu predloga v skladu z 
odstavkom 1 ali na lastno pobudo oceni 
zadevne institucije ali skupino. Ocena se 
izvede ob upoštevanju možnega učinka, ki 
bi ga lahko imel propad institucije ali 
skupine zaradi narave njenega 
poslovanja, njene velikosti ali medsebojne 
povezanosti z drugimi institucijami ali 
finančnim sistemom na splošno na 
finančne trge, druge institucije ali pogoje 
financiranja.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 389
Wolf Klinz
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Če nacionalni organ za reševanje, ki je 
predlagal uporabo poenostavljene 
obveznosti ali odobritev opustitve v skladu 
z odstavkom 1, meni, da je treba odločitev 
o uporabi poenostavljenih obveznosti ali 
odobritvi opustitve umakniti, poda predlog 
o tem odboru. V tem primeru odbor 
sprejme odločitev o predlaganem umiku, 
pri čemer v celoti upošteva utemeljitev 
umika, ki jo predloži nacionalni organ za 
reševanje v skladu z elementi iz odstavka 
3.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 390
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Odbor lahko v skladu z odstavkoma 3 in 
4 odobri opustitev obveznosti, ki se 
nanašajo na obveznost priprave načrtov 
reševanja za posamezne institucije, ki so 
odvisne od centralnega organa, kakor je 
navedeno v členu 21 Direktive 
2013/36/EU, in v celoti ali delno izvzete iz 
bonitetnih zahtev v okviru nacionalne 
zakonodaje v skladu s členom 2(5) 
Direktive 2013/36/EU. V tem primeru se 
obveznost priprave načrta reševanja 
uporablja na konsolidirani osnovi za 
centralni organ.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 391
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Odbor lahko odobri opustitev uporabe 
obveznosti priprave načrtov reševanja za 
institucije, ki spadajo v institucionalno 
shemo za zaščito vlog v skladu s členom 
113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013. Pri 
odločitvi o odobritvi opustitve za 
institucijo, ki je vključena v institucionalno 
shemo za zaščito vlog, odbor oceni, ali bo 
institucionalna shema za zaščito vlog 
zmožna izpolnjevati hkratne zahteve v 
zvezi z njenimi člani.

6. Pri odločitvi o odobritvi opustitve za 
institucijo, ki je vključena v institucionalno 
shemo za zaščito vlog, odbor oceni, ali bo 
institucionalna shema za zaščito vlog 
zmožna izpolnjevati hkratne zahteve v 
zvezi z njenimi člani.

Or. en

Predlog spremembe 392
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Odbor obvesti EBA o svoji uporabi
odstavkov 1, 4 in 5.

7. Odbor obvesti EBA o svoji uporabi
odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 393
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odbor po posvetovanju s pristojnimi 1. Odbor po posvetovanju s pristojnimi 
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organi, vključno z ECB, določi minimalne 
zahteve za lastna sredstva in upravičene 
obveznosti iz odstavka 2, ob upoštevanju 
pooblastil za odpis in pretvorbo, za katere 
se od institucij in nadrejenih podjetij iz 
člena 2 zahteva, da jih obdržijo.

organi, vključno z ECB, določi minimalne 
zahteve za lastna sredstva in upravičene 
obveznosti iz odstavka 2, ob upoštevanju 
pooblastil za odpis in pretvorbo, za katere 
se od institucij in nadrejenih podjetij iz 
člena 2 zahteva, da jih obdržijo. Kreditne 
institucije, ki niso aktivne na kapitalskih 
trgih, odbor odveže obveznosti za 
ohranjanje minimalnih zahtev.

Or. en

Predlog spremembe 394
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Minimalna zahteva se izračuna kot
znesek lastnih sredstev in upravičenih 
obveznosti, izraženih kot odstotek vseh 
obveznosti in lastnih sredstev (razen 
obveznosti, ki izhajajo iz izvedenih 
finančnih instrumentov) institucije in 
nadrejenih podjetij iz člena 2.

2. Minimalna zahteva se izračuna kot v 
direktivi o sanaciji in reševanju bank [ ].

Or. en

Obrazložitev

Minimalna zahteva se izračuna v skladu z DSRB, zato je ponovitev besedila iz te direktive v 
tem členu nepotrebna.

Predlog spremembe 395
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Minimalna zahteva se izračuna kot 2. Minimalna zahteva se izračuna v skladu 
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znesek lastnih sredstev in upravičenih 
obveznosti, izraženih kot odstotek vseh 
obveznosti in lastnih sredstev (razen 
obveznosti, ki izhajajo iz izvedenih 
finančnih instrumentov) institucije in 
nadrejenih podjetij iz člena 2.

s pravili iz direktive (DSRB).

Or. en

Predlog spremembe 396
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[…] črtano

Or. en

Predlog spremembe 397
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

[…] črtano

Or. en

Predlog spremembe 398
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) obsega, v katerem naj bi sistem 
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zajamčenih vlog v skladu z odstavkom 2 
člena 2 […]* prispeval k financiranju 
reševanja;

Or. en

Predlog spremembe 399
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V odločitvah iz odstavka 1 je lahko 
določeno, da se minimalna zahteva glede 
lastnih sredstev in upravičenih obveznosti 
delno izpolni na konsolidirani ali 
individualni osnovi s pogodbenimi 
instrumenti za reševanje z zasebnimi 
sredstvi.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 400
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V odločitvah iz odstavka 1 je lahko
določeno, da se minimalna zahteva glede 
lastnih sredstev in upravičenih obveznosti
delno izpolni na konsolidirani ali 
individualni osnovi s pogodbenimi 
instrumenti za reševanje z zasebnimi 
sredstvi.

4. V odločitvah iz odstavka 1 je določeno, 
da se minimalna zahteva glede lastnih 
sredstev in upravičenih obveznosti izpolni 
na konsolidirani in individualni osnovi. To 
minimalno zahtevo je mogoče izpolniti s 
pogodbenimi instrumenti za reševanje z 
zasebnimi sredstvi.

Or. en
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Predlog spremembe 401
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Da bi se instrument štel za pogodbeni 
instrument za reševanje z zasebnimi 
sredstvi v skladu z odstavkom 4, mora biti 
odboru zagotovljeno, da instrument:

črtano

(a) vsebuje pogodbeni pogoj, ki določa, da 
se v primeru, če se Komisija odloči za 
izvedbo reševanja z zasebnimi sredstvi za 
zadevno institucijo,instrument v 
potrebnem obsegu odpiše ali preoblikuje, 
preden se odpišejo ali preoblikujejo druge 
upravičene obveznosti, in
(b) za ta instrument velja zavezujoč 
dogovor, zaveza ali določba o 
podrejenosti, v skladu s katero se pri 
običajnih postopkih zaradi insolventnosti 
obravnava za drugimi upravičenimi 
obveznostmi in ga ni mogoče odplačati, 
dokler niso poravnane druge upravičene, 
tedaj neporavnane obveznosti.

Or. en

Predlog spremembe 402
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Odbor sprejme vsako ugotovitev iz 
odstavka 1 v okviru priprave in 
posodabljanja načrtov za reševanje v 
skladu s členom 7.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 403
Markus Ferber

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Odbor obvesti ECB in EBA o minimalni 
zahtevi za vsako posamezno institucijo in 
nadrejeno podjetje v skladu z odstavkom 1.

8. Odbor obvesti ECB in EBA o minimalni 
zahtevi za vsako posamezno institucijo in 
nadrejeno podjetje v skladu s 
pododstavkom 1 člena 2.

Or. en


