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Predlog spremembe 151
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

o ustanovitvi Evropskega organa za 
zavarovanja in poklicne pokojnine

o ustanovitvi Evropskega nadzornega
organa za zavarovanja in poklicne 
pokojnine

Or. en

Predlog spremembe 152
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Med finančno krizo v obdobju 
2007/2008 so se pokazale pomembne 
pomanjkljivosti pri finančnem nadzoru v 
posameznih primerih in v zvezi s celotnim 
finančnim sistemom. Nadzorni modeli na 
nacionalni ravni zaostajajo za 
integriranostjo in medsebojno povezanostjo 
evropskih finančnih trgov, na katerih več 
finančnih družb posluje čezmejno. Med 
krizo so se pokazale pomanjkljivosti na 
področju sodelovanja, usklajevanja, 
dosledne uporabe prava Skupnosti in 
zaupanja med nacionalnimi nadzornimi 
organi. 

(1) Med finančno krizo v obdobju 
2007/2008 so se pokazale pomembne 
pomanjkljivosti pri finančnem nadzoru v 
posameznih primerih in v zvezi s celotnim 
finančnim sistemom. Nadzorni modeli na 
nacionalni ravni zaostajajo za 
integriranostjo in medsebojno povezanostjo 
evropskih finančnih trgov, na katerih več 
finančnih družb posluje čezmejno. Med 
krizo so se pokazale pomanjkljivosti na 
področju sodelovanja, usklajevanja, 
dosledne uporabe prava Unije in zaupanja 
med nacionalnimi nadzornimi organi. 

(Sprememba velja za vse besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditev Lizbonski pogodbi.
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Predlog spremembe 153
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Evropski sistem finančnih nadzornih 
organov mora biti mreža nacionalnih 
nadzornih organov in nadzornih organov 
Skupnosti, pri čemer vsakodnevni nadzor 
nad finančnimi institucijami ostaja na 
nacionalni ravni, osrednjo vlogo pri 
nadzoru nad čezmejnimi skupinami pa 
imajo kolegiji nadzornih organov. Doseči 
je treba tudi večjo usklajenost in skladno 
uporabo pravil za finančne institucije in 
trge po vsej Skupnosti. Poleg Evropskega 
bančnega organa ter Evropskega organa za 
vrednostne papirje in trge je treba 
ustanoviti Evropski organ za zavarovanja 
in poklicne pokojnine (to so evropski 
nadzorni organi). 

(7) Evropski sistem finančnih nadzornih 
organov mora biti mreža nacionalnih 
nadzornih organov in nadzornih organov 
Unije, pri čemer vsakodnevni nadzor nad 
finančnimi institucijami, ki nimajo 
evropske razsežnosti, ostaja na nacionalni 
ravni. Nadzor nad čezmejnimi 
institucijami, ki nimajo evropske 
razsežnosti, morajo izvajati kolegiji 
nadzornih organov. Nadzor nad 
finančnimi institucijami z evropsko 
razsežnostjo mora postopoma prevzeti 
evropski nadzorni organ. Doseči je treba 
tudi večjo usklajenost in skladno uporabo 
pravil za finančne institucije in trge po vsej 
Uniji. Poleg Evropskega nadzornega
organa (bančništvo) in Evropskega 
nadzornega organa (vrednostni papirji in 
trgi) ter Evropskega nadzornega organa 
(skupni odbor) je treba ustanoviti Evropski 
nadzorni organ (zavarovanja in poklicne 
pokojnine) (v nadaljevanju: organ). 
Evropski odbor za sistemska tveganja 
mora biti del evropskega sistema 
finančnega nadzora.

Or. en

Obrazložitev

Evropski sistem finančnih nadzornikov se mora prilagajati različnosti finančnih institucij.
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Predlog spremembe 154
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine (v nadaljnjem 
besedilu: organ) mora prispevati k 
izboljšanju delovanja notranjega trga, zlasti 
tudi z zagotavljanjem visoke, učinkovite in 
skladne stopnje zakonske ureditve in 
nadzora ob upoštevanju različnih interesov 
vseh držav članic, zaščiti imetnikov 
zavarovalnih polic in drugih upravičencev, 
zagotovitvi integritete, učinkovitosti in 
pravilnega delovanja finančnih trgov, 
zaščiti stabilnosti finančnega sistema ter 
krepitvi mednarodnega usklajevanja 
nadzora v korist gospodarstva na splošno, 
vključno s finančnimi institucijami ter 
drugimi zainteresiranimi stranmi, 
potrošniki in zaposlenimi. Da lahko organ 
izpolnjuje svoje cilje, je nujno in ustrezno, 
da je organ Skupnosti s statusom pravne 
osebe ter je pravno, upravno in finančno 
neodvisen.

(9) Organ mora prispevati k izboljšanju 
delovanja notranjega trga, zlasti tudi z 
zagotavljanjem visoke, učinkovite in 
skladne stopnje zakonske ureditve in 
nadzora ob upoštevanju različnih interesov 
vseh držav članic za preprečitev 
regulativne arbitraže in zagotovitev 
enakih konkurenčnih pogojev, zaščiti 
imetnikov zavarovalnih polic in drugih 
upravičencev, zagotovitvi integritete, 
učinkovitosti in pravilnega delovanja 
finančnih trgov, zaščiti stabilnosti 
finančnega sistema, spodbujanju nadzorne 
konvergence ter krepitvi mednarodnega 
usklajevanja nadzora, ob upoštevanju 
potrebe po večji konkurenci in inovacijah 
na notranjem trgu ter za zagotovitev 
globalne konkurenčnosti, v korist 
gospodarstva na splošno, vključno s 
finančnimi institucijami ter drugimi 
zainteresiranimi stranmi, potrošniki in 
zaposlenimi. Da lahko organ izpolnjuje 
svoje cilje, je nujno in ustrezno, da je organ 
Unije s statusom pravne osebe ter je 
pravno, upravno in finančno neodvisen.

Or. en
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Predlog spremembe 155
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Evropsko sodišče je v zadevi št. C-
217/04, Združeno kraljestvo proti 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
Evropske unije, razsodilo: „(I)z ničesar v 
besedilu člena 95 ES (se) ne da sklepati, 
da bi morali biti ukrepi, ki jih je sprejel 
zakonodajalec Skupnosti na podlagi te 
določbe, naslovljeni samo na države 
članice. Lahko se namreč izkaže, da je, po 
presoji tega zakonodajalca, nujno 
ustanoviti organ Skupnosti, katerega 
naloga je prispevati k uresničitvi postopka 
usklajevanja v položajih, v katerih se kot 
primerno kaže sprejetje neobvezujočih 
spremljevalnih in okvirnih ukrepov zaradi 
olajševanja enotnih izvajanja in uporabe 
predpisov, ki temeljijo na tej določbi1.“ 
Ukrepi, sprejeti po členu 95 Pogodbe ES 
(zdaj člen 114 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije), so lahko direktive ali 
uredbe. Evropska agencija za varnost 
omrežij in informacij je bila na primer 
ustanovljena z Uredbo (ES) št. 460/2004 z 
dne 10. marca 20042, z uredbo pa bo 
ustanovljen tudi organ. 
1 Sodba z dne 2. maja 2006, odstavek 44.
2 UL L 77, 13.3.2004, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Sodba se je nanašala na ukrepe, ki zadevajo institucije EU in organe Skupnosti.
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Predlog spremembe 156
Sari Essayah

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Treba je uvesti učinkovit instrument 
za določitev usklajenih tehničnih 
standardov na področju finančnih storitev, 
da se zagotovijo, tudi prek enotnega 
pravilnika, enaki konkurenčni pogoji ter 
ustrezna zaščita imetnikov zavarovalnih 
polic, drugih upravičencev in potrošnikov 
po Evropi. Ker je organ telo z visoko 
specializiranimi strokovnjaki, je učinkovito 
in ustrezno, da se mu na področjih, 
določenih v pravu Skupnosti, zaupa 
priprava osnutkov tehničnih standardov, ki 
ne vključuje političnih odločitev. Komisija 
mora te osnutke tehničnih standardov 
potrditi v skladu s pravom Skupnosti, da se 
jim zagotovi zavezujoči pravni učinek. 
Osnutke tehničnih standardov mora sprejeti 
Komisija. Spremeniti bi jih bilo treba, če 
na primer ne bi bili združljivi s pravom 
Skupnosti, ne bi upoštevali načela 
sorazmernosti ali bi pomeni kršitev 
temeljnih načel notranjega trga za finančne 
storitve, kot so odraženi v pravnem redu 
Skupnosti za področje finančnih storitev. 
Za zagotovitev neprekinjenega in hitrega 
postopka za sprejetje teh standardov je 
treba določiti časovni rok za odločitev 
Komisije o njihovi potrditvi.

(13) Treba je uvesti učinkovit instrument 
za določitev usklajenih tehničnih 
standardov na področju finančnih storitev, 
da se zagotovijo, tudi prek enotnega 
pravilnika, enaki konkurenčni pogoji ter 
ustrezna zaščita vlagateljev in potrošnikov 
po Evropi. Ker je organ telo z visoko 
specializiranimi strokovnjaki, je učinkovito 
in ustrezno, da se mu na področjih, 
določenih v pravu Unije, zaupa priprava 
osnutkov tehničnih standardov, ki ne 
vključuje političnih odločitev. Ti standardi 
zato ne smejo biti v nasprotju z 
zakonodajo nobene države članice, saj 
takšna zakonodaja predvideva možnost 
politične izbire. Komisija mora te osnutke 
tehničnih standardov potrditi v skladu s 
pravom Unije, da se jim zagotovi 
zavezujoči pravni učinek. Osnutke 
tehničnih standardov mora sprejeti ali 
zavrniti Komisija po jasnih in preglednih 
načelih. Zavrnila bi jih, če na primer ne bi 
bili združljivi s pravom Unije, ne bi 
upoštevali načela sorazmernosti ali bi 
pomenili kršitev temeljnih načel notranjega 
trga za finančne storitve, kot so izražena v 
pravnem redu Unije za področje finančnih 
storitev. Za zagotovitev neprekinjenega in 
hitrega postopka za sprejetje teh 
standardov je treba določiti časovni rok za 
odločitev Komisije o njihovi potrditvi.

Or. en
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Predlog spremembe 157
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Postopek oblikovanja tehničnih 
standardov iz te uredbe ne vpliva na 
pooblastila Komisije, da na lastno pobudo 
sprejme izvedbene ukrepe na podlagi 
postopkov komitologije na drugi stopnji 
Lamfalussyjeve strukture, kot je določeno 
v ustrezni zakonodaji Skupnosti.
Vprašanja, ki jih zadevajo tehnični 
standardi, ne vključujejo političnih 
odločitev, njihovo vsebino pa omejujejo 
dokumenti Skupnosti, sprejeti na prvi 
stopnji. Oblikovanje osnutkov standardov 
v organu zagotavlja, da v celoti izkoristi 
specializirano strokovno znanje 
nacionalnih nadzornih organov. 

(14) Komisija mora potrditi te osnutke
tehničnih standardov, da se jim zagotovi 
zavezujoč pravni učinek. Če na primer ne 
bodo združljivi s pravom Evropske unije, 
če ne bodo upoštevali načela 
sorazmernosti ali bodo v nasprotju s 
temeljnimi načeli notranjega trga za 
finančne storitve, kot izhajajo iz pravnega 
reda Evropske unije za področje 
finančnih storitev, jih bo treba spremeniti. 
Za zagotovitev gladkega in hitrega 
postopka za sprejetje teh standardov je 
treba Komisiji določiti časovni rok za 
odločitev o njihovi potrditvi.

Or. en

Obrazložitev

Potrjevanje tehničnih standardov s strani Komisije, da se jim zagotovi zavezujoči pravni 
učinek, je treba omejiti tako, da bo najpomembnejšo vlogo imel organ. Komisiji jih ni treba 
potrjevati v zelo specifičnih primerih.

Predlog spremembe 158
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Organ bi moral imeti na področjih, ki 
niso zajeta v tehničnih standardih, 
pooblastila za izdajanje nezavezujočih
smernic in priporočil o uporabi zakonodaje 
Skupnosti. Za zagotovitev preglednosti in 

(15) Organ mora imeti na področjih, ki 
niso zajeta v tehničnih standardih, 
pooblastila za izdajanje smernic in 
priporočil o uporabi zakonodaje EU. Za 
zagotovitev preglednosti in večjega
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okrepitev upoštevanja teh smernic in 
priporočil s strani nacionalnih nadzornih 
organov je treba za nacionalne organe 
določiti obveznost, da v primeru 
neupoštevanja teh smernic in priporočil 
navedejo svoje razloge za tako ravnanje.

upoštevanja teh smernic in priporočil s 
strani nacionalnih nadzornih organov je 
treba za nacionalne organe določiti 
obveznost, da v primeru neupoštevanja teh 
smernic in priporočil javno navedejo svoje 
razloge za tako ravnanje, da bodo za 
udeležence na trgu popolnoma pregledni.
Na področjih, ki jih tehnični standardi ne 
zajemajo, mora organ oblikovati in 
razširjati najboljše prakse.

Or. en

Obrazložitev

Orientacijska priporočila morajo biti znana tržnim akterjem in javnosti, da bodo lahko imela 
kar najbolj zavezujoči učinek.

Predlog spremembe 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Kadar nacionalni organ ne ravna v 
skladu s priporočilom, je treba Komisiji 
dodeliti pooblastila, da na zadevni 
nacionalni nadzorni organ naslovi odločbo 
za zagotovitev spoštovanja prava 
Skupnosti, s čimer se ustvarijo neposredni 
pravni učinki, na katere se je mogoče 
sklicevati pred nacionalnimi sodišči in 
organi ter jih uveljaviti na podlagi 
člena 226 Pogodbe. 

(18) Kadar nacionalni organ ne ravna v 
skladu s priporočilom, mora organ v 
skladu z rokom, ki ga je določil, na 
zadevni nacionalni nadzorni organ 
nemudoma nasloviti odločbo za 
zagotovitev spoštovanja prava Unije, s
čimer se ustvarijo neposredni pravni 
učinki, na katere se je mogoče sklicevati 
pred nacionalnimi sodišči in organi ter jih 
uveljaviti na podlagi člena 258 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. 

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditev Lizbonski pogodbi.
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Predlog spremembe 160
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Kadar nacionalni organ ne ravna v 
skladu s priporočilom, je treba Komisiji 
dodeliti pooblastila, da na zadevni 
nacionalni nadzorni organ naslovi odločbo
za zagotovitev spoštovanja prava 
Skupnosti, s čimer se ustvarijo neposredni 
pravni učinki, na katere se je mogoče 
sklicevati pred nacionalnimi sodišči in 
organi ter jih uveljaviti na podlagi 
člena 226 Pogodbe.

(18) Kadar nacionalni organ ne ravna v 
skladu s priporočilom, je treba Komisiji 
dodeliti pooblastila, da na zadevni 
nacionalni nadzorni organ naslovi uradno 
mnenje za zagotovitev spoštovanja prava 
Evropske unije, s čimer se ustvarijo 
neposredni pravni učinki, na katere se je 
mogoče sklicevati pred nacionalnimi 
sodišči in organi ter jih uveljaviti na 
podlagi člena 258 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 161
Sari Essayah

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Resne grožnje za pravilno delovanje 
in integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
finančnega sistema v Skupnosti zahtevajo 
hiter in usklajen odziv na ravni Skupnosti. 
Zato mora imeti organ možnost, da od 
nacionalnih nadzornih organov zahteva 
sprejetje posebnih ukrepov za izboljšanje 
stanja v izrednih razmerah. Ker 
opredelitev izrednih razmer vključuje 
precej presoje, je treba za to pooblastiti 
Komisijo. Organu je treba za zagotovitev 
učinkovitega odziva na izredne razmere v 
primeru neukrepanja nacionalnih 
nadzornih organov dodeliti pooblastilo, da 
v skrajnem primeru sprejme odločbe, 
neposredno naslovljene na finančne 

črtano



AM\808172SL.doc 11/77 PE439.455v01-00

SL

institucije, na področjih prava Skupnosti, 
ki se neposredno uporablja zanje, katerih 
cilj je ublažitev posledic krize in povrnitev 
zaupanja v trge. 

Or. en

Predlog spremembe 162
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Resne grožnje za pravilno delovanje
in integriteto finančnih trgov ali stabilnost
finančnega sistema v Skupnosti zahtevajo
hiter in usklajen odziv na ravni Skupnosti. 
Zato mora imeti organ možnost, da od 
nacionalnih nadzornih organov zahteva 
sprejetje posebnih ukrepov za izboljšanje 
stanja v izrednih razmerah. Ker opredelitev
izrednih razmer vključuje precej presoje, 
je treba za to pooblastiti Komisijo. Organu 
je treba za zagotovitev učinkovitega odziva 
na izredne razmere v primeru 
neukrepanja nacionalnih nadzornih 
organov dodeliti pooblastilo, da v 
skrajnem primeru sprejme odločbe, 
neposredno naslovljene na finančne 
institucije, na področjih prava Skupnosti, 
ki se neposredno uporablja zanje, katerih 
cilj je ublažitev posledic krize in povrnitev 
zaupanja v trge.

(20) Resna ogroženost pravilnega 
delovanja in integritete finančnih trgov ali 
stabilnosti finančnega sistema v Evropski 
uniji zahteva hiter in usklajen odziv na 
ravni Evropske unije. Zato mora imeti 
organ možnost, da od nacionalnih 
nadzornih organov zahteva sprejetje 
posebnih ukrepov za izboljšanje stanja v 
izrednih razmerah. Glede na občutljivost 
tega vprašanja bi bilo treba za razglasitev
izrednih razmer pooblastiti Svet, in sicer 
po ustreznem posvetovanju s Komisijo, 
Evropskim odborom za sistemska tveganja 
(ESRB) in po potrebi evropskimi 
nadzornimi organi.

Or. en
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Predlog spremembe 163
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Resne grožnje za pravilno delovanje
in integriteto finančnih trgov ali stabilnost
finančnega sistema v Skupnosti zahtevajo
hiter in usklajen odziv na ravni Skupnosti. 
Zato mora imeti organ možnost, da od 
nacionalnih nadzornih organov zahteva 
sprejetje posebnih ukrepov za izboljšanje 
stanja v izrednih razmerah. Ker opredelitev 
izrednih razmer vključuje precej presoje, 
je treba za to pooblastiti Komisijo. Organu 
je treba za zagotovitev učinkovitega odziva 
na izredne razmere v primeru neukrepanja 
nacionalnih nadzornih organov dodeliti 
pooblastilo, da v skrajnem primeru sprejme 
odločbe, neposredno naslovljene na 
finančne institucije, na področjih prava 
Skupnosti, ki se neposredno uporablja 
zanje, katerih cilj je ublažitev posledic 
krize in povrnitev zaupanja v trge. 

(20) Resna ogroženost pravilnega 
delovanja in integritete finančnih trgov ali 
stabilnosti finančnega sistema v Uniji
zahteva hiter in usklajen odziv na ravni 
Unije. Zato mora imeti organ možnost, da 
od nacionalnih nadzornih organov zahteva 
sprejetje posebnih ukrepov za izboljšanje 
stanja v izrednih razmerah. Izredne 
razmere mora razglasiti Evropski odbor za 
sistemska tveganja. Organu je treba za 
zagotovitev učinkovitega odziva na izredne 
razmere v primeru neukrepanja pristojnih 
nacionalnih nadzornih organov dodeliti 
pooblastilo, da v skrajnem primeru sprejme 
odločbe, neposredno naslovljene na 
finančne institucije, na področjih prava 
Unije, ki se neposredno uporablja zanje, 
katerih cilj je ublažitev posledic krize in 
povrnitev zaupanja v trge. 

Or. en

Obrazložitev

Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB) je pristojen za makroekonomski nadzor in je 
zato najprimernejši organ za nalogo razglasitve izrednih razmer.

Predlog spremembe 164
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Resne grožnje za pravilno delovanje
in integriteto finančnih trgov ali stabilnost
finančnega sistema v Skupnosti zahtevajo

(20) Resna ogroženost pravilnega 
delovanja in integritete finančnih trgov ali 
stabilnosti finančnega sistema v Uniji
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hiter in usklajen odziv na ravni Skupnosti. 
Zato mora imeti organ možnost, da od 
nacionalnih nadzornih organov zahteva 
sprejetje posebnih ukrepov za izboljšanje 
stanja v izrednih razmerah. Ker opredelitev 
izrednih razmer vključuje precej presoje, je 
treba za to pooblastiti Komisijo. Organu je 
treba za zagotovitev učinkovitega odziva 
na izredne razmere v primeru neukrepanja 
nacionalnih nadzornih organov dodeliti 
pooblastilo, da v skrajnem primeru sprejme 
odločbe, neposredno naslovljene na 
finančne institucije, na področjih prava 
Skupnosti, ki se neposredno uporablja 
zanje, katerih cilj je ublažitev posledic 
krize in povrnitev zaupanja v trge.

zahteva hiter in usklajen odziv na ravni 
Unije. Zato mora imeti organ možnost, da 
od nacionalnih nadzornih organov zahteva 
sprejetje posebnih ukrepov za izboljšanje 
stanja v izrednih razmerah. Ker opredelitev 
izrednih razmer vključuje precej presoje, je 
treba za to pooblastiti Svet. Organu je treba 
za zagotovitev učinkovitega odziva na 
izredne razmere v primeru neukrepanja 
nacionalnih nadzornih organov dodeliti 
pooblastilo, da v skrajnem primeru sprejme 
odločbe, neposredno naslovljene na 
finančne institucije, na področjih prava 
Unije, ki se neposredno uporablja zanje, 
katerih cilj je ublažitev posledic krize in 
povrnitev zaupanja v trge.

Or. en

Predlog spremembe 165
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za zagotovitev smotrnega in 
učinkovitega nadzora ter uravnoteženega 
upoštevanja položaja nacionalnih 
nadzornih organov v različnih državah 
članicah mora imeti organ pristojnost za 
reševanje sporov med temi organi, tudi v 
kolegijih nadzornih organov, pri čemer 
imajo njegove odločitve zavezujoč učinek. 
Omogočiti je treba spravni postopek, med 
katerim lahko nacionalni nadzorni organi 
dosežejo sporazum. Pristojnost organa 
mora zajemati spore v zvezi s 
postopkovnimi obveznostmi v procesu 
sodelovanja ter razlago in uporabo prava 
Skupnosti v nadzornih odločitvah/sklepih. 
Upoštevati je treba obstoječe mehanizme 
sprave, določene v sektorski zakonodaji. V 
primeru neukrepanja zadevnih nacionalnih 
nadzornih organov je treba organu dodeliti 

(21) Za zagotovitev smotrnega in 
učinkovitega nadzora ter uravnoteženega 
upoštevanja položaja nacionalnih 
nadzornih organov v različnih državah 
članicah mora imeti organ pristojnost za 
reševanje sporov med temi organi, tudi v 
kolegijih nadzornih organov, pri čemer 
imajo njegove odločitve zavezujoč učinek. 
Omogočiti je treba spravni postopek, med 
katerim lahko nacionalni nadzorni organi 
dosežejo sporazum. Pristojnost organa na 
tem področju je treba opredeliti v 
sektorski zakonodaji iz člena 1(2).
Upoštevati je treba obstoječe mehanizme 
sprave, določene v sektorski zakonodaji. V 
primeru neukrepanja zadevnih nacionalnih 
nadzornih organov je treba organu dodeliti 
pooblastila, da v skrajnem primeru sprejme 
odločbe, neposredno naslovljene na 



PE439.455v01-00 14/77 AM\808172SL.doc

SL

pooblastila, da v skrajnem primeru sprejme 
odločbe, neposredno naslovljene na 
finančne institucije, na področjih prava 
Skupnosti, ki se neposredno uporablja 
zanje. 

finančne institucije, na področjih prava 
Unije, ki se neposredno uporablja zanje. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe k členu 11(1) o obsegu 
„zavezujočega posredovanja“. V predlogu uredbe naj se zgolj določi, da ima Evropski organ 
za zavarovanja in poklicne pokojnine pristojnost „zavezujočega posredovanja“, in postopek 
takega posredovanja. Obseg „zavezujočega posredovanja“ pa naj se opredeli glede na 
posamezen primer v sektorski zakonodaji.

Predlog spremembe 166
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za zagotovitev smotrnega in 
učinkovitega nadzora ter uravnoteženega 
upoštevanja položaja nacionalnih 
nadzornih organov v različnih državah 
članicah mora imeti organ pristojnost za 
reševanje sporov med temi organi, tudi v 
kolegijih nadzornih organov, pri čemer 
imajo njegove odločitve zavezujoč učinek. 
Omogočiti je treba spravni postopek, med 
katerim lahko nacionalni nadzorni organi 
dosežejo sporazum. Pristojnost organa 
mora zajemati spore v zvezi s 
postopkovnimi obveznostmi v procesu 
sodelovanja ter razlago in uporabo prava 
Skupnosti v nadzornih odločitvah/sklepih. 
Upoštevati je treba obstoječe mehanizme 
sprave, določene v sektorski zakonodaji. V 
primeru neukrepanja zadevnih nacionalnih 
nadzornih organov je treba organu dodeliti 
pooblastila, da v skrajnem primeru sprejme 
odločbe, neposredno naslovljene na 
finančne institucije, na področjih prava 

(21) Za zagotovitev smotrnega in 
učinkovitega nadzora ter uravnoteženega 
upoštevanja položaja nacionalnih 
nadzornih organov v različnih državah 
članicah mora imeti organ pristojnost za 
reševanje sporov med temi organi, tudi v 
kolegijih nadzornih organov, pri čemer 
imajo njegove odločitve zavezujoč učinek. 
Omogočiti je treba spravni postopek, med 
katerim lahko nacionalni nadzorni organi 
dosežejo sporazum. Pristojnost organa 
mora zajemati spore v zvezi s 
postopkovnimi obveznostmi v procesu 
sodelovanja ter razlago in uporabo prava 
Unije v nadzornih odločitvah/sklepih. 
Upoštevati je treba obstoječe mehanizme 
sprave, določene v sektorski zakonodaji. V 
primeru neukrepanja zadevnih nacionalnih 
nadzornih organov je treba organu dodeliti 
pooblastila, da v skrajnem primeru sprejme 
odločbe, neposredno naslovljene na 
finančne institucije, na področjih prava 
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Skupnosti, ki se neposredno uporablja 
zanje. 

Unije, ki se neposredno uporablja zanje. V 
primerih, ko ustrezna zakonodaja EU 
podeljuje diskrecijo državam članicam, 
odločitve, ki jih sprejme organ, ne morejo 
nadomestiti izvajanja diskrecije, ki je v 
skladu z zakonodajo Unije.

Or. en

Predlog spremembe 167
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Za zagotovitev smotrnega in 
učinkovitega nadzora ter uravnoteženega 
upoštevanja položaja nacionalnih 
nadzornih organov v različnih državah 
članicah mora imeti organ pristojnost za 
reševanje sporov med temi organi, tudi v 
kolegijih nadzornih organov, pri čemer 
imajo njegove odločitve zavezujoč učinek. 
Omogočiti je treba spravni postopek, med 
katerim lahko nacionalni nadzorni organi 
dosežejo sporazum. Pristojnost organa 
mora zajemati spore v zvezi s 
postopkovnimi obveznostmi v procesu 
sodelovanja ter razlago in uporabo prava 
Skupnosti v nadzornih odločitvah/sklepih. 
Upoštevati je treba obstoječe mehanizme 
sprave, določene v sektorski zakonodaji. V 
primeru neukrepanja zadevnih nacionalnih 
nadzornih organov je treba organu dodeliti 
pooblastila, da v skrajnem primeru sprejme 
odločbe, neposredno naslovljene na 
finančne institucije, na področjih prava 
Skupnosti, ki se neposredno uporablja 
zanje. 

(21) Za zagotovitev smotrnega in 
učinkovitega nadzora ter uravnoteženega 
upoštevanja položaja nacionalnih 
nadzornih organov v različnih državah 
članicah mora imeti organ pristojnost za 
reševanje sporov med temi pristojnimi 
organi, tudi v kolegijih nadzornih organov, 
pri čemer imajo njegove odločitve 
zavezujoč učinek. Omogočiti je treba 
spravni postopek, med katerim lahko 
nacionalni nadzorni organi dosežejo 
sporazum. Pristojnost organa mora 
zajemati spore v zvezi s postopkovnimi 
obveznostmi v procesu sodelovanja ter 
razlago in uporabo prava Unije v 
nadzornih odločitvah/sklepih. Upoštevati je 
treba obstoječe mehanizme sprave, 
določene v sektorski zakonodaji. V 
primeru neukrepanja zadevnih nacionalnih 
nadzornih organov je treba organu dodeliti 
pooblastila, da v skrajnem primeru sprejme 
odločbe, neposredno naslovljene na 
finančne institucije, na področjih prava 
Unije, ki se neposredno uporablja zanje. 
To velja tudi za nesoglasja v kolegiju 
nadzornih organov.

Or. en
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Obrazložitev

Reševanje spora znotraj kolegija nadzornikov.

Predlog spremembe 168
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

21a. Poleg tega so voditelji skupine G-20 v 
izjavi o utrditvi finančnega sistema, 
sprejeti v Londonu 2. aprila 2009, pozvali 
k določitvi smernic za kolegije nadzornih 
organov, med drugim s sprotno 
identifikacijo sistemsko najpomembnejših 
čezmejnih družb, ter k podpori 
ustanavljanju in delovanju takih kolegijev 
ter udeležbi v njih.

Or. en

Predlog spremembe 169
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Kriza je razkrila velike razpoke v 
sedanjih pristopih k nadzoru 
mednarodnih institucij, zlasti največjih in 
najkompleksnejših, katerih stečaj lahko 
povzroči sistemsko škodo. Do teh razpok 
pride zaradi različnih področij delovanja 
finančnih ustanov in zaradi nadzornih 
organov. Institucije delujejo na trgu brez 
meja, medtem ko je jurisdikcija nadzornih 
organov omejena z nacionalnimi mejami.
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Or. en

Obrazložitev

Kriza je razkrila veliko luknjo pri nadzoru čezmejnih finančnih institucij, zlasti tako 
imenovanih velikih in kompleksnih institucij, ki so „prevelike, da bi propadle“.

Predlog spremembe 170
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) Usklajevalni mehanizem, s katerim 
so skušali rešiti to neusklajenost, se je 
izkazal za nezadostnega. Kot je zapisano 
tudi v Turnerjevem poročilu, objavljenem 
marca 2009: „Smotrnejša ureditev 
zahteva ali povečana nacionalne 
pristojnosti, zaradi česar bi bil enotni trg 
manj odprt, ali večjo stopnjo integracije.“ 

Or. en

Obrazložitev

Dosedanji usklajevalni mehanizmi niso zadostovali za preprečitev propada velikih in 
kompleksnih finančnih institucij, kar je ogrozilo stabilnost celotnega finančnega sistema.

Predlog spremembe 171
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21c) Rešitev v okviru Unije zahteva 
okrepitev vloge kolegijev nadzornih 
organov pri nadzoru nad čezmejnimi 
finančnimi ustanovami ter progresiven 
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prenos nadzornih pristojnosti nad 
institucijami z evropsko razsežnostjo na 
evropski organ. Finančne institucije z 
evropsko razsežnostjo zajemajo tako tiste, 
ki poslujejo čezmejno, kot tiste, ki delujejo 
na nacionalnem ozemlju, pod pogojem, da 
bi njihov stečaj lahko ogrozil stabilnost 
celotnega enotnega finančnega trga 
Unije. 

Or. en

Obrazložitev

Evropska rešitev zahteva okrepitev kolegijev nadzornih organov in pooblastitev evropskega 
organa za nadzor nad institucijami z evropsko razsežnostjo. Kot ugotavlja Turnerjevo 
poročilo iz leta 2009 (str. 37), ta skupni pristop zahteva bolj evropsko ureditev usklajevanja, 
nadzora in zavarovanja vlog.

Predlog spremembe 172
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21d) Nacionalna rešitev pomeni večja 
pooblastila državi gostiteljici pri 
reguliranju in nadziranju podružnic 
družb, ustanovljenih v drugih državah 
članicah.

Or. en

Obrazložitev

Izkušnje, pridobljene s sedanjo krizo, kažejo, da sedanja pravila in ureditve niso vzdržne za 
prihodnost ter da mora priti do sprememb, bodisi v smeri bolj evropskega usklajevanja, 
bodisi v smeri nacionalne rešitve, kar pomeni podelitev dodatnih pooblastil nadzornemu 
organu države gostiteljice.

Predlog spremembe 173
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21e) Kolegiji nadzornih organov morajo 
imeti pristojnost za opredeljevanje pravil 
nadzora, da spodbudijo skladnejšo 
uporabo zakonodaje Unije. Organ mora 
imeti pravico do polnopravne udeležbe v 
kolegijih nadzornih organov, da se 
racionalizirata delovanje kolegijev in 
proces izmenjave informacij med kolegiji 
ter spodbudita njihova usklajenost in 
doslednost pri uporabi prava Unije. 
Organ mora prevzeti vodilno vlogo pri 
nadzoru mednarodnih finančnih 
institucij, ki delujejo v Evropski uniji. 
Imeti mora tudi zavezujočo vlogo 
mediatorja za reševanje sporov med 
nacionalnimi nadzornimi organi.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je organu podeliti vodilno vlogo v okviru kolegijev nadzornih 
organov pri reševanju sporov med nacionalnimi nadzornimi organi.

Predlog spremembe 174
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21f) Kolegiji nadzornikov morajo imeti 
pomembno vlogo pri učinkovitem, 
uspešnem in usklajenem nadzoru 
mednarodnih finančnih institucij, ki 
nimajo evropske razsežnosti, večinoma pa 
razlike med nacionalnimi standardi in 
praksami ostanejo. Če so nadzorne prakse 
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razdrobljene, je združevanje temeljnih 
finančnih predpisov nesmiselno. Kot je 
poudarjeno tudi v de Larosièrovem 
poročilu, je treba „preprečiti izkrivljanje 
konkurence in regulativno arbitražo 
zaradi različnih nadzornih praks, saj 
lahko ogrozita finančno stabilnost – med 
drugim s spodbuditvijo prenosa finančnih 
dejavnosti v države, kje je nadzor bolj 
ohlapen. Nadzorni sistem mora dajati 
pravičen in usklajen vtis.“

Or. en

Obrazložitev

Rešitev s kolegiji nadzornih organov se ne konča z razdrobljenostjo nadzornih meril in praks.

Predlog spremembe 175
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Bonitetni nadzor nad institucijami z 
evropsko razsežnostjo je treba zaupati 
Evropskemu nadzornemu organu 
(zavarovanja in poklicne pokojnine). 
Kadar nacionalni nadzorni organi 
nadzorujejo čezmejne institucije z 
evropsko razsežnostjo, morajo delovati kot 
uslužbenci Evropskega nadzornega 
organa (zavarovanja in poklicne 
pokojnine) ter po njegovih navodilih.

Or. en

Obrazložitev

Bonitetni nadzor nad institucijami z evropsko razsežnostjo je treba zaupati organu (ki deluje s 
posredovanjem nacionalnih nadzornih organov).
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Predlog spremembe 176
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22b) Institucije z evropsko razsežnostjo je 
treba opredeliti, pri tem pa upoštevati 
mednarodne standarde.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev finančne institucije z evropsko razsežnostjo.

Predlog spremembe 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22c) Za zaščito imetnikov zavarovalnih 
polic, upravičencev in institucij, ki se 
spoprijemajo s težavami, ki bi lahko 
ogrozile finančno stabilnost enotnega 
finančnega trga EU, je treba ustanoviti 
Evropski sistem jamstev za zavarovanja (v 
nadaljevanju: sistem). Financirati se 
mora iz prispevkov teh institucij, z izdajo 
svojih dolžniških certifikatov oziroma v 
izrednih razmerah iz prispevkov 
prizadetih držav članic v skladu s poprej 
dogovorjenimi merili (spremenjeni 
memorandum o soglasju). Prispevki v 
sistem morajo nadomestiti prispevke v 
nacionalne sisteme jamstev za 
zavarovanja.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi zmanjšali tveganje za davkoplačevalce, je treba ustanoviti evropski sistem. Ta rešitev se 
ujema z rešitvijo v bančni ureditvi.

Predlog spremembe 178
Sari Essayah

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Prenos nalog in odgovornosti je lahko 
uporaben instrument za delovanje mreže 
nadzornih organov, da se zmanjša 
podvajanje nadzornih nalog, okrepi 
sodelovanje ter s tem racionalizira nadzorni 
postopek in zmanjša obremenitev finančnih 
institucij. Zato mora Uredba zagotoviti 
jasno pravno podlago za tak prenos. Prenos 
nalog pomeni, da naloge namesto 
odgovornega organa izvaja drug nadzorni 
organ, medtem ko je za nadzorne 
odločbe/sklepe še vedno odgovoren organ, 
ki je naloge prenesel. S prenosom 
odgovornosti lahko nacionalni nadzorni 
organ, na katerega se prenesejo naloge, 
sam odloča o posameznem vprašanju v 
zvezi z nadzorom namesto drugega 
nacionalnega nadzornega organa. Prenose 
mora urejati načelo, da se pristojnost za 
nadzor dodeli nadzornemu organu, ki je 
ustrezen za sprejemanje ukrepov na tem 
področju. Prerazporeditev odgovornosti je 
lahko ustrezna na primer zaradi ekonomije 
obsega, usklajenosti pri skupinskem 
nadzoru in optimalne uporabe tehničnega 
strokovnega znanja v nacionalnih 
nadzornih organih. Z ustrezno zakonodajo 
Skupnosti se lahko nadalje opredelijo 
načela za prerazporeditev odgovornosti na 
podlagi sporazuma. Organ mora na vse 
ustrezne načine omogočiti sporazume o 
prenosu pooblastil med nacionalnimi 
nadzornimi organi. Vnaprej ga je treba 

(23) Prenos nalog in odgovornosti je lahko 
uporaben instrument za delovanje mreže 
nadzornih organov, da se zmanjša 
podvajanje nadzornih nalog, okrepi 
sodelovanje ter s tem racionalizira nadzorni 
postopek in zmanjša obremenitev finančnih 
institucij. Zato mora Uredba zagotoviti 
jasno pravno podlago za tak prenos. 
Država članica lahko omeji pristojnosti 
nacionalnega nadzornega organa za 
prenos nalog. Prenos nalog pomeni, da 
naloge namesto odgovornega organa izvaja 
drug nadzorni organ, medtem ko je za 
nadzorne odločbe/sklepe še vedno 
odgovoren organ, ki je naloge prenesel. S 
prenosom odgovornosti bi moral imeti
nacionalni nadzorni organ, na katerega se 
prenesejo naloge, možnost sam odločati o 
posameznem vprašanju v zvezi z nadzorom 
namesto drugega nacionalnega nadzornega 
organa. Prenose mora urejati načelo, da se 
pristojnost za nadzor dodeli nadzornemu 
organu, ki je ustrezen za sprejemanje 
ukrepov na tem področju. Prerazporeditev 
odgovornosti je lahko ustrezna na primer 
zaradi ekonomije obsega, usklajenosti pri 
skupinskem nadzoru in optimalne uporabe 
tehničnega strokovnega znanja v 
nacionalnih nadzornih organih. Z ustrezno 
zakonodajo Unije se lahko nadalje 
opredelijo načela za prerazporeditev 
odgovornosti na podlagi sporazuma. Organ 
mora na vse ustrezne načine omogočiti 
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obvestiti o nameravanih sporazumih o 
prenosu pooblastil, da lahko po potrebi 
poda mnenje. Objavo takih sporazumov je 
treba centralizirati za zagotovitev 
pravočasnih, preglednih in enostavno 
dostopnih informacij o sporazumih za vse 
zadevne strani.

sporazume o prenosu pooblastil med 
nacionalnimi nadzornimi organi. Vnaprej 
ga je treba obvestiti o nameravanih 
sporazumih o prenosu pooblastil, da lahko 
po potrebi poda mnenje. Objavo takih 
sporazumov je treba centralizirati za 
zagotovitev pravočasnih, preglednih in 
enostavno dostopnih informacij o 
sporazumih za vse zadevne strani. 

Or. en

Predlog spremembe 179
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Prenos nalog in odgovornosti je lahko 
uporaben instrument za delovanje mreže 
nadzornih organov, da se zmanjša 
podvajanje nadzornih nalog, okrepi 
sodelovanje ter s tem racionalizira nadzorni 
postopek in zmanjša obremenitev finančnih 
institucij. Zato mora Uredba zagotoviti 
jasno pravno podlago za tak prenos. Prenos 
nalog pomeni, da naloge namesto 
odgovornega organa izvaja drug nadzorni 
organ, medtem ko je za nadzorne 
odločbe/sklepe še vedno odgovoren organ, 
ki je naloge prenesel. S prenosom 
odgovornosti lahko nacionalni nadzorni 
organ, na katerega se prenesejo naloge, 
sam odloča o posameznem vprašanju v 
zvezi z nadzorom namesto drugega 
nacionalnega nadzornega organa. Prenose 
mora urejati načelo, da se pristojnost za 
nadzor dodeli nadzornemu organu, ki je 
ustrezen za sprejemanje ukrepov na tem 
področju. Prerazporeditev odgovornosti je 
lahko ustrezna na primer zaradi ekonomije 
obsega, usklajenosti pri skupinskem 
nadzoru in optimalne uporabe tehničnega 

(23) Prenos nalog in odgovornosti je lahko 
uporaben instrument za delovanje mreže 
nadzornih organov, da se zmanjša 
podvajanje nadzornih nalog, okrepi 
sodelovanje ter s tem racionalizira nadzorni 
postopek in zmanjša obremenitev finančnih 
institucij. Zato mora Uredba zagotoviti 
jasno pravno podlago za tak prenos. Prenos 
nalog pomeni, da naloge namesto 
odgovornega organa izvaja drug nadzorni 
organ, medtem ko je za nadzorne 
odločbe/sklepe še vedno odgovoren organ, 
ki je naloge prenesel. S prenosom 
odgovornosti bi moral imeti nacionalni 
nadzorni organ, na katerega se prenesejo 
naloge, možnost sam odločati o 
posameznem vprašanju v zvezi z nadzorom 
namesto organa ali drugega nacionalnega 
nadzornega organa. Prenose mora urejati 
načelo, da se pristojnost za nadzor dodeli 
nadzornemu organu, ki je ustrezen za 
sprejemanje ukrepov na tem področju. 
Prerazporeditev odgovornosti je lahko 
ustrezna na primer zaradi ekonomije 
obsega, usklajenosti pri skupinskem 
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strokovnega znanja v nacionalnih 
nadzornih organih. Z ustrezno zakonodajo 
Skupnosti se lahko nadalje opredelijo 
načela za prerazporeditev odgovornosti na 
podlagi sporazuma. Organ mora na vse 
ustrezne načine omogočiti sporazume o 
prenosu pooblastil med nacionalnimi 
nadzornimi organi. Vnaprej ga je treba 
obvestiti o nameravanih sporazumih o 
prenosu pooblastil, da lahko po potrebi 
poda mnenje. Objavo takih sporazumov je 
treba centralizirati za zagotovitev 
pravočasnih, preglednih in enostavno 
dostopnih informacij o sporazumih za vse 
zadevne strani.

nadzoru in optimalne uporabe tehničnega 
strokovnega znanja v nacionalnih 
nadzornih organih. Z ustrezno zakonodajo 
EU se lahko nadalje opredelijo načela za 
prerazporeditev odgovornosti na podlagi 
sporazuma. Organ mora na vse ustrezne 
načine omogočiti in spremljati sporazume 
o prenosu pooblastil med nacionalnimi 
nadzornimi organi. Vnaprej ga je treba 
obvestiti o nameravanih sporazumih o 
prenosu pooblastil, da lahko po potrebi 
poda mnenje. Objavo takih sporazumov je 
treba centralizirati za zagotovitev 
pravočasnih, preglednih in enostavno 
dostopnih informacij o sporazumih za vse 
zadevne strani. Organ mora opredeliti in 
razširjati najboljše prakse v zvezi s 
prenosom pooblastil ter sporazume o tem.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zmanjšali tveganje za davkoplačevalce, je treba ustanoviti evropski sistem. Ta rešitev se 
ujema z rešitvijo v bančni ureditvi.

Predlog spremembe 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Organ mora dejavno spodbujati 
usklajen odziv Skupnosti v zvezi z 
nadzorom, zlasti kadar lahko neugodne 
razmere ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
finančnega sistema v Skupnosti. Zato mu je 
poleg pooblastil za ukrepanje v izrednih 
razmerah treba dodeliti tudi splošno 
funkcijo usklajevanja znotraj evropskega 
sistema finančnih nadzornih organov. 
Ukrepi organa morajo biti osredotočeni 

(26) Organ mora dejavno spodbujati 
usklajen odziv Unije v zvezi z nadzorom, 
zlasti da zagotovi pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
finančnega sistema v Uniji. Zato mu je 
poleg pooblastil za ukrepanje v izrednih 
razmerah treba dodeliti tudi splošno 
funkcijo usklajevanja. Ukrepi organa 
morajo biti osredotočeni zlasti na 
neprekinjen pretok vseh ustreznih 
informacij med nacionalnimi nadzornimi 
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zlasti na neprekinjen pretok vseh ustreznih 
informacij med nacionalnimi nadzornimi 
organi.

organi.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bolje odraža usklajevalno vlogo organov za zagotovitev delovanja 
finančnih trgov.

Predlog spremembe 181
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Zaradi globalizacije finančnih storitev 
in vse večjega pomena mednarodnih 
standardov mora organ spodbujati dialog
in sodelovanje z nadzornimi organi zunaj 
Skupnosti. V celoti mora spoštovati 
obstoječe vloge in pristojnosti evropskih 
institucij v zvezi z organi zunaj Skupnosti 
in v mednarodnih forumih.

(28) Zaradi globalizacije finančnih storitev 
in vse večjega pomena mednarodnih 
standardov mora organ zastopati Evropsko 
unijo v dialogu in sodelovanju z 
nadzornimi organi zunaj Unije. 

Or. en

Obrazložitev

Evropska unija mora govoriti z enim glasom v svetovnih institucijah.

Predlog spremembe 182
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Zaradi globalizacije finančnih storitev 
in vse večjega pomena mednarodnih 

(28) Zaradi globalizacije finančnih storitev 
in vse večjega pomena mednarodnih 
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standardov mora organ spodbujati dialog in 
sodelovanje z nadzornimi organi zunaj 
Skupnosti. V celoti mora spoštovati 
obstoječe vloge in pristojnosti evropskih 
institucij v zvezi z organi zunaj Skupnosti
in v mednarodnih forumih.

standardov mora organ spodbujati dialog in 
sodelovanje z nadzornimi organi zunaj 
Unije. V celoti spoštuje obstoječe vloge in 
pristojnosti držav članic in evropskih 
institucij v zvezi z organi zunaj Evropske 
unije in v mednarodnih forumih.

Or. en

Predlog spremembe 183
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) Organ bo v zvezi z nadzornimi 
organi, ki delujejo v kolegijih nadzornih 
organov, po potrebi določil in od 
pristojnih organov pridobil vse potrebne 
informacije  Poleg tega bo v celoti 
upošteval obstoječo ureditev med 
nacionalnimi pristojnimi organi in 
nadzornimi organi tretjih držav ter 
upošteval osrednje skupine za krizno 
upravljanje mednarodnih kolegijev, ki 
imajo popoln dostop do informacij. Organ 
mora biti član skupin za krizno 
upravljanje.

Or. en

Predlog spremembe 184
Thomas Händel, Jürgen Klute

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Tesno sodelovanje med organom in 
Evropskim odborom za sistemska tveganja 
je bistveno, da se zagotovi popolnoma 

(31) Tesno sodelovanje med organom in 
Evropskim odborom za sistemska tveganja 
je bistveno, da se zagotovi popolnoma 
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učinkovito delovanje Evropskega odbora 
za sistemska tveganja ter da se spremlja 
nadaljnje ukrepanje ob njegovih opozorilih 
in priporočilih. Organ mora Evropskemu 
odboru za sistemska tveganja posredovati 
vse pomembne informacije. Podatke, 
povezane s posameznimi podjetji, je treba 
zagotoviti le na podlagi obrazložene 
zahteve. Organ mora po prejemu opozoril 
ali priporočil, ki jih Evropski odbor za 
sistemska tveganja naslovi na organ ali 
nacionalni nadzorni organ, zagotoviti 
nadaljnje spremljanje.

učinkovito delovanje Evropskega odbora 
za sistemska tveganja ter da se spremlja 
nadaljnje ukrepanje ob njegovih opozorilih 
in priporočilih. Organ in Evropski odbor
za sistemska tveganja si morata
posredovati vse pomembne informacije. 
Organ mora po prejemu opozoril ali 
priporočil, ki jih Evropski odbor za 
sistemska tveganja naslovi na organ ali 
nacionalni nadzorni organ, zagotoviti 
nadaljnje spremljanje.

Or. de

Predlog spremembe 185
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Organ se mora z zainteresiranimi 
stranmi po potrebi posvetovati o tehničnih 
standardih, smernicah in priporočilih ter 
jim zagotoviti primerne možnosti, da 
predložijo pripombe k predlaganim 
ukrepom. Zaradi učinkovitosti je treba v ta 
namen ustanoviti interesno skupino za 
zavarovanja, pozavarovanja in poklicne 
pokojninske sklade, v kateri so sorazmerno 
zastopani zavarovalnice, pozavarovalnice 
in poklicni pokojninski skladi v Skupnosti
(vključno, kot je ustrezno, institucionalni
vlagatelji in druge finančne institucije, ki 
same uporabljajo finančne storitve), 
njihovo osebje ter potrošniki in zasebni 
uporabniki storitev na teh področjih, 
vključno z malimi in srednje velikimi
podjetji. Interesna skupina za 
zavarovanja, pozavarovanja in poklicne 
pokojninske sklade mora dejavno delovati 
kot povezovalni člen z drugimi skupinami 
uporabnikov na področju finančnih 

(32) Organ se mora z zainteresiranimi 
stranmi po potrebi posvetovati o tehničnih 
standardih, smernicah in priporočilih ter 
jim zagotoviti primerne možnosti, da 
predložijo pripombe k predlaganim 
ukrepom. Zaradi učinkovitosti je treba v ta 
namen ustanoviti dve interesni skupini –
eno za zavarovanja in pozavarovanja ter 
drugo za poklicne pokojninske sklade; v 
prvi bi bile sorazmerno zastopane
zavarovalnice in pozavarovalnice v Uniji, v 
drugi pa poklicni pokojninski skladi 
(vključno, kot je ustrezno, z 
institucionalnimi vlagatelji in drugimi 
finančnimi institucijami, ki same 
uporabljajo finančne storitve), njihovo 
osebje ter potrošniki in zasebni uporabniki 
storitev na teh področjih, vključno z 
malimi in srednjimi podjetji. Ti interesni 
skupini morata dejavno delovati kot 
povezovalni člen z drugimi skupinami 
uporabnikov na področju finančnih 



PE439.455v01-00 28/77 AM\808172SL.doc

SL

storitev, ki jih določi Komisija ali so 
določene z zakonodajo Skupnosti.

storitev, ki jih določi Komisija ali so 
določene z zakonodajo Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi upoštevanja temeljnih razlik med zavarovatelji in poklicnimi pokojninskimi skladi se 
interesna skupina za zavarovanja, pozavarovanja in poklicne pokojninske sklade razdeli v (i)
interesno skupino za zavarovanja in pozavarovanja in (ii) interesno skupino za poklicne 
pokojninske sklade.

Predlog spremembe 186
Peter Skinner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Organ se mora z zainteresiranimi 
stranmi po potrebi posvetovati o tehničnih 
standardih, smernicah in priporočilih ter 
jim zagotoviti primerne možnosti, da 
predložijo pripombe k predlaganim 
ukrepom. Zaradi učinkovitosti je treba v ta 
namen ustanoviti interesno skupino za 
zavarovanja, pozavarovanja in poklicne 
pokojninske sklade, v kateri so sorazmerno 
zastopani zavarovalnice, pozavarovalnice 
in poklicni pokojninski skladi v Skupnosti
(vključno, kot je ustrezno, institucionalni
vlagatelji in druge finančne institucije, ki 
same uporabljajo finančne storitve), 
njihovo osebje ter potrošniki in zasebni 
uporabniki storitev na teh področjih, 
vključno z malimi in srednje velikimi
podjetji. Interesna skupina za zavarovanja, 
pozavarovanja in poklicne pokojninske 
sklade mora dejavno delovati kot 
povezovalni člen z drugimi skupinami 
uporabnikov na področju finančnih 
storitev, ki jih določi Komisija ali so 
določene z zakonodajo Skupnosti.

(32) Organ se mora z zainteresiranimi 
stranmi posvetovati o tehničnih standardih, 
smernicah in priporočilih ter jim zagotoviti 
primerne možnosti, da predložijo pripombe 
k predlaganim ukrepom. Organ pred 
sprejetjem osnutka tehničnih standardov, 
smernic in priporočil opravi oceno učinka 
za zagotovitev, da se dosežejo najboljše 
prakse za kakovostno ureditev. Za 
zagotovitev učinkovite zunanje podpore je 
treba ustanoviti interesno skupino za 
zavarovanja, pozavarovanja in poklicne 
pokojninske sklade, v kateri bi bili
ustrezno zastopani zavarovalnice, 
pozavarovalnice, zavarovalniški 
posredniki in poklicni pokojninski skladi v 
Uniji (vključno, kot je ustrezno, z 
institucionalnimi vlagatelji in drugimi 
finančnimi institucijami, ki same 
uporabljajo finančne storitve), sindikati, 
akademiki ter potrošniki in zasebni 
uporabniki storitev na teh področjih, 
vključno z malimi in srednjimi podjetji. 
Interesna skupina za zavarovanja, 
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pozavarovanja in poklicne pokojninske 
sklade mora dejavno delovati kot 
povezovalni člen z drugimi skupinami 
uporabnikov na področju finančnih 
storitev, ki jih določi Komisija ali so 
določene z zakonodajo EU.

Or. en

Obrazložitev

Različne zainteresirane strani morajo biti zastopane ustrezno glede na naloge, ki jih ima 
interesna skupina, in ne sorazmerno.

Predlog spremembe 187
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Organ se mora z zainteresiranimi 
stranmi po potrebi posvetovati o tehničnih 
standardih, smernicah in priporočilih ter 
jim zagotoviti primerne možnosti, da 
predložijo pripombe k predlaganim 
ukrepom. Zaradi učinkovitosti je treba v ta 
namen ustanoviti interesno skupino za 
zavarovanja, pozavarovanja in poklicne 
pokojninske sklade, v kateri so
sorazmerno zastopani zavarovalnice, 
pozavarovalnice in poklicni pokojninski 
skladi v Skupnosti (vključno, kot je 
ustrezno, institucionalni vlagatelji in druge 
finančne institucije, ki same uporabljajo 
finančne storitve), njihovo osebje ter 
potrošniki in zasebni uporabniki storitev na 
teh področjih, vključno z malimi in srednje 
velikimi podjetji. Interesna skupina za 
zavarovanja, pozavarovanja in poklicne 
pokojninske sklade mora dejavno delovati 
kot povezovalni člen z drugimi skupinami 
uporabnikov na področju finančnih 
storitev, ki jih določi Komisija ali so 
določene z zakonodajo Skupnosti.

(32) Organ se mora z zainteresiranimi 
stranmi po potrebi posvetovati o tehničnih 
standardih, smernicah in priporočilih ter 
jim zagotoviti primerne možnosti, da 
predložijo pripombe k predlaganim 
ukrepom. V ta namen mora organ uvesti 
pregledne postopke. Zaradi učinkovitosti 
je treba v ta namen ustanoviti dve interesni 
skupini – eno za zavarovanja in
pozavarovanja ter eno za poklicna 
pokojninska zavarovanja –, v katerih bi 
bili sorazmerno zastopani zavarovalnice, 
pozavarovalnice in ustanove za poklicno 
pokojninsko zavarovanje v Uniji
(vključno, kot je ustrezno, z 
institucionalnimi vlagatelji in drugimi 
finančnimi institucijami, ki same 
uporabljajo finančne storitve), njihovo 
osebje, akademski krogi ter potrošniki in 
zasebni uporabniki storitev na teh 
področjih, vključno z malimi in srednjimi
podjetji. Ti interesni skupini morata
dejavno delovati kot povezovalni člen z 
drugimi skupinami uporabnikov na 
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področju finančnih storitev, ki jih določi 
Komisija ali so določene z zakonodajo 
Evropske unije. Po potrebi morata 
usklajevati njihovo delo.

Or. en

Obrazložitev

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Predlog spremembe 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Organ se mora z zainteresiranimi 
stranmi po potrebi posvetovati o tehničnih 
standardih, smernicah in priporočilih ter 
jim zagotoviti primerne možnosti, da 
predložijo pripombe k predlaganim 
ukrepom. Zaradi učinkovitosti je treba v ta 
namen ustanoviti interesno skupino za 
zavarovanja, pozavarovanja in poklicne 
pokojninske sklade, v kateri so sorazmerno 
zastopani zavarovalnice, pozavarovalnice 
in poklicni pokojninski skladi v Skupnosti
(vključno, kot je ustrezno, institucionalni
vlagatelji in druge finančne institucije, ki 
same uporabljajo finančne storitve), 
njihovo osebje ter potrošniki in zasebni 
uporabniki storitev na teh področjih, 
vključno z malimi in srednje velikimi
podjetji. Interesna skupina za zavarovanja, 
pozavarovanja in poklicne pokojninske 
sklade mora dejavno delovati kot 

(32) Organ mora omogočiti posvetovanje z 
zainteresiranimi stranmi o vseh svojih 
dejavnostih ter jim zagotoviti primerne 
možnosti, da predložijo pripombe k 
predlaganim ukrepom. Zaradi učinkovitosti 
je treba v ta namen ustanoviti interesno 
skupino za zavarovanja, pozavarovanja in 
poklicne pokojninske sklade, v kateri bi 
bili sorazmerno zastopani zavarovalnice, 
pozavarovalnice in poklicni pokojninski 
skladi v Uniji (vključno, kot je ustrezno, z 
institucionalnimi vlagatelji in drugimi 
finančnimi institucijami, ki same 
uporabljajo finančne storitve), njihovo 
osebje ter potrošniki in zasebni uporabniki 
storitev na teh področjih, vključno z 
malimi in srednjimi podjetji. Interesna 
skupina za zavarovanja, pozavarovanja in 
poklicne pokojninske sklade mora dejavno 
delovati kot povezovalni člen z drugimi 
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povezovalni člen z drugimi skupinami 
uporabnikov na področju finančnih 
storitev, ki jih določi Komisija ali so 
določene z zakonodajo Skupnosti.

skupinami uporabnikov na področju 
finančnih storitev, ki jih določi Komisija 
ali so določene z zakonodajo Unije.

Or. en

Obrazložitev

Interesna skupina mora imeti možnost zahtevati posvetovanje o kateri koli dejavnosti organa, 
ki se ji zdi pomembna, ter o tem podati pripombe. Posamezne zainteresirane strani v skupini 
morajo same odločati o tem, ali se jim zdi posvetovanje potrebno..

Predlog spremembe 189
Pervenche Berès

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Države članice imajo ključno 
odgovornost za ohranjanje finančne 
stabilnosti na področju kriznega 
upravljanja, zlasti v zvezi s stabilizacijo in 
reševanjem posameznih šibkih finančnih 
institucij. Ukrepi, ki jih organ sprejme v 
izrednih razmerah ali primerih reševanja 
sporov, ki vplivajo na stabilnost finančne 
institucije, ne smejo vplivati na fiskalne 
pristojnosti držav članic. Vzpostaviti je 
treba mehanizem, s katerim se lahko 
države članice sklicujejo na ta zaščitni 
ukrep in na zadnji stopnji zadevo predajo 
Svetu, ki sprejme odločitev. Ustrezno je, 
da se zaradi posebnih pristojnosti držav 
članic v zvezi s tem Svetu dodeli vloga na 
tem področju.

(33) Države članice imajo ključno 
odgovornost za ohranjanje finančne 
stabilnosti na področju kriznega 
upravljanja, zlasti v zvezi s stabilizacijo in 
reševanjem posameznih šibkih finančnih 
institucij. Ukrepi, ki jih organ sprejme v 
izrednih razmerah, ki vplivajo na stabilnost 
finančne institucije, ne smejo vplivati na 
fiskalne pristojnosti držav članic. 
Vzpostaviti je treba mehanizem, s katerim 
se lahko države članice sklicujejo na ta 
zaščitni ukrep.

Or. eeen

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica predlogov sprememb k členu 23 o omejitvi zaščitne klavzule.
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Predlog spremembe 190
Udo Bullmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Organ se mora z zainteresiranimi 
stranmi po potrebi posvetovati o tehničnih 
standardih, smernicah in priporočilih ter 
jim zagotoviti primerne možnosti, da 
predložijo pripombe k predlaganim 
ukrepom. Zaradi učinkovitosti je treba v ta 
namen ustanoviti interesno skupino za 
zavarovanja, pozavarovanja in poklicne 
pokojninske sklade, v kateri so sorazmerno
zastopani zavarovalnice, pozavarovalnice 
in poklicni pokojninski skladi v Skupnosti
(vključno, kot je ustrezno, institucionalni
vlagatelji in druge finančne institucije, ki 
same uporabljajo finančne storitve), 
njihovo osebje ter potrošniki in zasebni 
uporabniki storitev na teh področjih, 
vključno z malimi in srednje velikimi
podjetji. Interesna skupina za zavarovanja, 
pozavarovanja in poklicne pokojninske 
sklade mora dejavno delovati kot 
povezovalni člen z drugimi skupinami 
uporabnikov na področju finančnih 
storitev, ki jih določi Komisija ali so 
določene z zakonodajo Skupnosti.

(32) Organ se mora z zainteresiranimi 
stranmi po potrebi posvetovati o tehničnih
standardih, smernicah in priporočilih ter 
jim zagotoviti primerne možnosti, da 
predložijo pripombe k predlaganim 
ukrepom. Zaradi učinkovitosti je treba v ta 
namen ustanoviti interesno skupino za 
zavarovanja, pozavarovanja in poklicne 
pokojninske sklade, v kateri bi bili
zastopani zavarovalnice, pozavarovalnice 
in poklicni pokojninski skladi v Uniji
(vključno, kot je ustrezno, z 
institucionalnimi vlagatelji in drugimi 
finančnimi institucijami, ki same 
uporabljajo finančne storitve), njihovo 
osebje ter potrošniki in zasebni uporabniki 
storitev na teh področjih, vključno z 
malimi in srednjimi podjetji. Interesna 
skupina za zavarovanja, pozavarovanja in 
poklicne pokojninske sklade mora biti 
sestavljena iz najmanj 
petnajstih predstavnikov skupin 
potrošnikov in končnih uporabnikov, 
petih neodvisnih vrhunskih akademikov 
ter desetih predstavnikov sektorja in 
osebja iz sektorja. Dejavno mora delovati 
kot povezovalni člen z drugimi skupinami 
uporabnikov na področju finančnih 
storitev, ki jih določi Komisija ali so 
določene z zakonodajo Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 191
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) V razpravi o prihodnosti finančnih 
storitev in procesu odločanja na tem 
področju so neprofitne organizacije v 
primerjavi z dobro povezanimi in dobro 
plačanimi predstavniki industrije 
potisnjene v ozadje. Ta položaj je treba 
uravnovesiti z zadostnim financiranjem 
njihovih predstavnikov v skupini za 
zavarovanja in poklicne pokojninske 
sklade.

Or. en

Predlog spremembe 192
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Organ mora zastopati polno zaposleni
predsednik, ki ga v javnem izbirnem 
postopku izbere odbor nadzornikov. Za 
upravljanje organa je treba pooblastiti 
izvršnega direktorja, ki mora imeti pravico 
do sodelovanja na sejah odbora 
nadzornikov in upravnega odbora, pri 
čemer nima glasovalne pravice.

(37) Organ mora zastopati predsednik, 
zaposlen za polni čas, ki ga v javnem 
izbirnem postopku, ki ga vodi odbor 
nadzornikov, imenuje Evropski parlament. 
Za upravljanje organa je treba pooblastiti 
izvršnega direktorja, ki mora imeti pravico 
do sodelovanja na sejah odbora 
nadzornikov in upravnega odbora, pri 
čemer nima glasovalne pravice.

Or. en
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Predlog spremembe 193
Peter Skinner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Organ mora zastopati polno zaposleni
predsednik, ki ga v javnem izbirnem 
postopku izbere odbor nadzornikov. Za 
upravljanje organa je treba pooblastiti 
izvršnega direktorja, ki mora imeti pravico 
do sodelovanja na sejah odbora 
nadzornikov in upravnega odbora, pri 
čemer nima glasovalne pravice.

(37) Organ mora zastopati predsednik, 
zaposlen za polni čas, ki ga z ožjega 
seznama, ki ga pripravi odbor 
nadzornikov, izbere Evropski parlament. 
Za upravljanje organa je treba pooblastiti 
izvršnega direktorja, ki mora imeti pravico 
do sodelovanja na sejah odbora 
nadzornikov in upravnega odbora, pri 
čemer nima glasovalne pravice.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da naloga izbire najbolj kvalificiranega posameznika za 
predsednika zaupana najboljšim strokovnjakom na področju nadzora na nacionalni ravni -
nacionalnim nadzornim organom. S tem je odpravljena tudi politizacija, ki bi lahko nastala, 
če bi ožji seznam pripravljala evropska institucija.

Predlog spremembe 194
Udo Bullmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Organu je treba za zagotovitev 
popolne samostojnosti in neodvisnosti 
dodeliti samostojni proračun, pri čemer 
prihodki izhajajo večinoma iz obveznih 
prispevkov nacionalnih nadzornih organov 
in splošnega proračuna Evropske unije. V 
zvezi s prispevkom Skupnosti je treba 
uporabljati proračunski postopek 
Skupnosti. Revizijo zaključnih računov 
mora opravljati Računsko sodišče.

(41) Organu je treba za zagotovitev 
popolne samostojnosti in neodvisnosti 
dodeliti samostojni proračun, pri čemer 
morajo prihodki izhajati večinoma iz 
obveznih prispevkov nacionalnih 
nadzornih organov, splošnega proračuna 
Evropske unije in morebitnih neposrednih 
pristojbin s strani finančnih institucij. V 
zvezi s prispevkom Unije je treba 
uporabljati proračunski postopek Unije. 
Revizijo zaključnih računov mora 
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opravljati Računsko sodišče.

Or. en

Predlog spremembe 195
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S to uredbo se ustanavlja Evropski organ 
za zavarovanja in poklicne pokojnine (v 
nadaljnjem besedilu: organ).

1. S to uredbo se ustanavlja Evropski 
nadzorni organ za zavarovanja in poklicne 
pokojnine (v nadaljnjem besedilu: organ).

Or. en

Obrazložitev

Skladno s poročili o odboru ESRB, bančništvu ter vrednostnih papirjih in trgih, da bi ustvarili 
vtis homogenega in skladnega evropskega nadzornega sistema.

Predlog spremembe 196
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S to uredbo se ustanavlja Evropski organ 
za zavarovanja in poklicne pokojnine (v 
nadaljnjem besedilu: organ).

1. S to uredbo se ustanavlja Evropski 
nadzorni organ za zavarovanja in poklicne 
pokojnine (v nadaljnjem besedilu: organ).

Or. en
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Predlog spremembe 197
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ deluje v okviru področja uporabe 
Direktive 64/225/EGS, Direktive 
73/239/EGS, Direktive 73/240/EGS, 
Direktive 76/580/EGS, Direktive 
78/473/EGS, Direktive 84/641/EGS, 
Direktive 87/344/EGS, Direktive 
88/357/EGS, Direktive 92/49/EGS, 
Direktive 98/78/ES, Direktive 2001/17/ES, 
Direktive 2002/83/ES, Direktive 
2002/92/ES, Direktive 2003/41/ES, 
Direktive 2002/87/ES, Direktive 
2005/68/ES, Direktive 2007/44/ES, 
Direktive 2005/60/ES, Direktive 
2002/65/ES, vključno z vsemi direktivami, 
uredbami in sklepi, ki temeljijo na teh 
dokumentih, ter kakršnega koli drugega 
dokumenta Skupnosti, ki na organ prenaša 
naloge.

2. Organ deluje v okviru področja uporabe 
te uredbe ter Direktive 64/225/EGS, 
Direktive 73/239/EGS, Direktive 
73/240/EGS, Direktive 76/580/EGS, 
Direktive 78/473/EGS, Direktive 
84/641/EGS, Direktive 87/344/EGS, 
Direktive 88/357/EGS, Direktive 
92/49/EGS, Direktive 98/78/ES, Direktive 
2001/17/ES, Direktive 2002/83/ES, 
Direktive 2002/92/ES, Direktive 
2003/41/ES, Direktive 2002/87/ES, 
Direktive 2005/68/ES, Direktive 
2007/44/ES, Direktive 2005/60/ES, 
Direktive 2002/65/ES, vključno z vsemi 
direktivami, uredbami in sklepi, ki 
temeljijo na teh dokumentih, ter kakršnega 
koli drugega dokumenta Unije, ki na organ 
prenaša naloge.

Or. en

Predlog spremembe 198
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Določbe te uredbe ne posegajo v 
pooblastila Komisije, da zlasti na podlagi 
člena 226 Pogodbe zagotavlja skladnost s 
pravom Skupnosti.

3. Določbe te uredbe ne posegajo v 
pooblastila Komisije, da zlasti na podlagi 
člena 258 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije zagotavlja skladnost s pravom Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 199
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Cilj organa je prispevati k: (i) boljšemu 
delovanju notranjega trga, kar vključuje
zlasti visoko, učinkovito in usklajeno 
stopnjo ureditve in nadzora, (ii) zaščiti 
imetnikov zavarovalnih polic in drugih 
upravičencev, (iii) zagotavljanju 
integritete, učinkovitosti in pravilnega 
delovanja finančnih trgov, (iv) zaščiti 
stabilnosti finančnega sistema in (v) 
krepitvi mednarodnega usklajevanja 
nadzora. V ta namen organ prispeva k 
zagotavljanju dosledne, smotrne in 
učinkovite uporabe zakonodaje Skupnosti
iz člena 1(2), spodbuja nadzorno 
konvergenco ter izdaja mnenja za Evropski 
parlament, Svet in Komisijo.

4. Organ spodbuja finančno vzdržnost in 
močan finančni trg Unije z namenom
prispevati k: (i) boljšemu delovanju in 
večji konkurenčnosti notranjega trga na 
podlagi finančnega vključevanja in 
enakih konkurenčnih pogojev, 
preprečevanju in odpravljanju sistemskih 
in čezmejnih tveganj ter vključevanju
zlasti visoke, učinkovite, usklajene in 
evropske stopnje ureditve in nadzora; (ii) 
zaščiti imetnikov zavarovalnih polic,
drugih upravičencev in drugih 
zainteresiranih strani ter javnih financ;
(iii) zagotavljanju integritete, preglednosti, 
učinkovitosti in pravilnega delovanja 
finančnih trgov ter njihove trajnostne 
interakcije z realnim gospodarstvom; (iv) 
zmanjšanju procikličnosti financ ter 
splošni kratko-, srednje- in dolgoročni
zaščiti stabilnosti finančnega sistema; (v) 
spodbujanju nemotenega izvajanja 
monetarne politike na trgih ter nadzora 
nad bančnimi vlogami in 
institucionalnimi skladi; (vi) doseganju 
ciljev evroobmočja; (vii) krepitvi 
mednarodnega usklajevanja in sodelovanja 
na področju nadzora, krepitvi svetovne 
konkurenčnosti in podpiranju finančnega 
razvoja v manj razvitih gospodarstvih. V 
ta namen organ prispeva k zagotavljanju 
dosledne, smotrne in učinkovite 
harmonizacije in uporabe zakonodaje 
Unije iz člena 1(2), spodbuja nadzorno 
integracijo in konvergenco, izdaja mnenja 
za Evropski parlament, Svet in Komisijo 
ter opravi ekonomsko analizo trga za 
spodbuditev uresničevanja ciljev organa.

Or. en
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Predlog spremembe 200
Udo Bullmann

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Cilj organa je prispevati k: (i) boljšemu 
delovanju notranjega trga, kar vključuje 
zlasti visoko, učinkovito in usklajeno 
stopnjo ureditve in nadzora, (ii) zaščiti 
imetnikov zavarovalnih polic in drugih 
upravičencev, (iii) zagotavljanju 
integritete, učinkovitosti in pravilnega 
delovanja finančnih trgov, (iv) zaščiti 
stabilnosti finančnega sistema in (v) 
krepitvi mednarodnega usklajevanja 
nadzora. V ta namen organ prispeva k 
zagotavljanju dosledne, smotrne in 
učinkovite uporabe zakonodaje Skupnosti
iz člena 1(2), spodbuja nadzorno 
konvergenco ter izdaja mnenja za Evropski 
parlament, Svet in Komisijo.

4. Cilj organa je prispevati k: (i) boljšemu 
delovanju notranjega trga, kar vključuje 
zlasti visoko, učinkovito in usklajeno 
stopnjo ureditve in nadzora, (ia) 
preprečevanju regulativne arbitraže in 
nepotrebne konkurence med državami 
članicami pri togosti nadzora in 
uveljavljanja zakonske ureditve, (ii) zaščiti 
imetnikov zavarovalnih polic in drugih 
upravičencev, (iii) zagotavljanju 
integritete, učinkovitosti in pravilnega 
delovanja finančnih trgov, (iv) zaščiti 
stabilnosti finančnega sistema, (v) krepitvi 
mednarodnega usklajevanja nadzora ter 
(vi) razvoju skupne metodologije za 
ocenjevanje učinka lastnosti produktov in 
postopka razširjanja na finančno stanje 
institucij in varstvo potrošnikov, z 
namenom ustvariti enake konkurenčne 
pogoje. V ta namen organ prispeva k 
zagotavljanju dosledne, smotrne in 
učinkovite uporabe zakonodaje Unije iz 
člena 1(2), spodbuja nadzorno 
konvergenco ter izdaja mnenja za Evropski 
parlament, Svet in Komisijo.

Or. en
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Predlog spremembe 201
Peter Skinner

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Cilj organa je prispevati k: (i) boljšemu 
delovanju notranjega trga, kar vključuje 
zlasti visoko, učinkovito in usklajeno 
stopnjo ureditve in nadzora, (ii) zaščiti 
imetnikov zavarovalnih polic in drugih 
upravičencev, (iii) zagotavljanju 
integritete, učinkovitosti in pravilnega 
delovanja finančnih trgov, (iv) zaščiti 
stabilnosti finančnega sistema in (v) 
krepitvi mednarodnega usklajevanja 
nadzora. V ta namen organ prispeva k 
zagotavljanju dosledne, smotrne in 
učinkovite uporabe zakonodaje Skupnosti
iz člena 1(2), spodbuja nadzorno 
konvergenco ter izdaja mnenja za Evropski 
parlament, Svet in Komisijo.

4. Cilj organa je prispevati k: (i) boljšemu 
delovanju notranjega trga, kar vključuje 
zlasti visoko, učinkovito in usklajeno 
stopnjo ureditve in nadzora, (ii) zaščiti 
imetnikov zavarovalnih polic in drugih 
upravičencev, (iii) zagotavljanju 
integritete, učinkovitosti in pravilnega 
delovanja finančnih trgov, (iv) zaščiti 
stabilnosti finančnega sistema, (v) krepitvi 
mednarodnega usklajevanja nadzora, pri 
čemer se upošteva potreba po okrepljenem 
sodelovanju in inovacijah na notranjem 
trgu ter zagotovitvi globalne 
konkurenčnosti, in (vi) preprečitvi 
regulativne arbitraže ter zagotovitvi 
enakih konkurenčnih pogojev. V ta namen 
organ prispeva k zagotavljanju dosledne, 
smotrne in učinkovite uporabe zakonodaje 
Unije iz člena 1(2), spodbuja nadzorno 
konvergenco, izdaja mnenja za Evropski 
parlament, Svet in Komisijo, ter opravlja 
ekonomske analize trga za pospešitev 
uresničevanja ciljev organa. Organ 
upošteva mednarodno sprejete standarde 
in prakse.

Or. en

Obrazložitev

Organ mora upoštevati mednarodno sprejete standarde in prakse.
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Predlog spremembe 202
Thomas Händel, Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Cilj organa je prispevati k: (i) boljšemu 
delovanju notranjega trga, kar vključuje 
zlasti visoko, učinkovito in usklajeno 
stopnjo ureditve in nadzora, (ii) zaščiti 
imetnikov zavarovalnih polic in drugih 
upravičencev, (iii) zagotavljanju 
integritete, učinkovitosti in pravilnega 
delovanja finančnih trgov, (iv) zaščiti 
stabilnosti finančnega sistema in (v) 
krepitvi mednarodnega usklajevanja 
nadzora. V ta namen organ prispeva k 
zagotavljanju dosledne, smotrne in 
učinkovite uporabe zakonodaje Skupnosti
iz člena 1(2), spodbuja nadzorno 
konvergenco ter izdaja mnenja za Evropski 
parlament, Svet in Komisijo.

4. Cilj organa je prispevati k: (i) boljšemu 
delovanju notranjega trga, kar vključuje 
zlasti visoko, učinkovito in usklajeno 
stopnjo ureditve in nadzora, (ii) zaščiti 
imetnikov zavarovalnih polic in drugih 
upravičencev, (iii) zagotavljanju 
integritete, učinkovitosti in pravilnega 
delovanja finančnih trgov, (iv) zaščiti 
stabilnosti finančnega sistema, (v) krepitvi 
mednarodnega usklajevanja nadzora in (vi) 
preprečevanju regulativne arbitraže. V ta
namen organ prispeva k zagotavljanju 
dosledne, smotrne in učinkovite uporabe 
zakonodaje Unije iz člena 1(2), spodbuja 
nadzorno konvergenco ter izdaja mnenja za 
Evropski parlament, Svet in Komisijo.

Or. en

Obrazložitev

(vi) Dodatna razlaga ni potrebna.

Predlog spremembe 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Cilj organa je prispevati k: (i) boljšemu 
delovanju notranjega trga, kar vključuje 
zlasti visoko, učinkovito in usklajeno 
stopnjo ureditve in nadzora, (ii) zaščiti 
imetnikov zavarovalnih polic in drugih 
upravičencev, (iii) zagotavljanju 
integritete, učinkovitosti in pravilnega 
delovanja finančnih trgov, (iv) zaščiti 

4. Cilj organa je prispevati k: (i) boljšemu 
delovanju notranjega trga, kar vključuje 
zlasti visoko, učinkovito in usklajeno 
stopnjo ureditve in nadzora, (ii) zaščiti 
imetnikov zavarovalnih polic in drugih 
upravičencev, (iii) zagotavljanju 
integritete, učinkovitosti in pravilnega 
delovanja finančnih trgov, (iv) zaščiti 
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stabilnosti finančnega sistema in (v) 
krepitvi mednarodnega usklajevanja 
nadzora. V ta namen organ prispeva k 
zagotavljanju dosledne, smotrne in 
učinkovite uporabe zakonodaje Skupnosti
iz člena 1(2), spodbuja nadzorno 
konvergenco ter izdaja mnenja za Evropski 
parlament, Svet in Komisijo.

stabilnosti finančnega sistema, (v) krepitvi 
mednarodnega usklajevanja nadzora ter 
(vi) razvoju skupne metodologije za 
ocenjevanje učinka lastnosti produktov in 
postopkov razširjanja na finančno stanje 
institucij in varstvo potrošnikov, z 
namenom ustvariti enake konkurenčne 
pogoje. V ta namen organ prispeva k 
zagotavljanju dosledne, smotrne in 
učinkovite uporabe zakonodaje Unije iz 
člena 1(2), spodbuja nadzorno 
konvergenco ter izdaja mnenja za Evropski 
parlament, Svet in Komisijo.

Or. en

Obrazložitev

(vii): Glede na izkušnje iz let 2008 in 2009 je treba na ravni Unije opraviti preskuse izjemnih 
situacij, vključno s presojo vpliva na potrošnike, pri tem pa uporabiti enotno metodologijo, da 
bi ustvarili enake konkurenčne pogoje ob sprejemanju finančnih pomoči.  

Predlog spremembe 204
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Organ je del evropskega sistema 
finančnih nadzornih organov (v 
nadaljnjem besedilu: ESFS), ki deluje kot 
mreža nadzornih organov, kot je 
podrobneje opredeljeno v členu 39.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Besedilo tega odstavka je zaradi koherence vključeno v členu 1a (novo).

Predlog spremembe 205
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine sodeluje z Evropskim 
odborom za sistemska tveganja, v 
nadaljnjem besedilu: ESRB, kot je 
določeno v členu 21 te uredbe.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Besedilo tega odstavka je zaradi koherence vključeno v členu 1a (novo).

Predlog spremembe 206
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Organ med opravljanjem nalog, ki mu 
jih dodeljuje ta uredba, deluje neodvisno 
in objektivno ter izključno v interesu 
Unije.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zaščititi regulativno, nadzorno, institucionalno in finančno neodvisnost evropskih 
nadzornih organov. Zato se predlaga jasna določba v uredbah, ki se nanaša na neodvisnost 
evropskih nadzornih organov. Ta določba bi dopolnila druge določbe uredb, ki se 
osredotočajo med drugim na neodvisnost predsednika evropskega nadzornega organa.



AM\808172SL.doc 43/77 PE439.455v01-00

SL

Predlog spremembe 207
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Evropski sistem finančnega nadzora

1. Organ je del evropskega sistema 
finančnega nadzora, katerega glavni cilj 
je zagotoviti ustrezno izvajanje pravil, ki 
veljajo v finančnem sektorju, da bi 
ohranili finančno stabilnost in s tem 
zagotovili zaupanje v finančni sistem kot 
celoto ter zadostno varstvo za uporabnike 
finančnih storitev.
2. Evropski sistem finančnega nadzora 
sestavljajo:
(a) Evropski odbor za sistemska tveganja, 
ustanovljen z Uredbo (EU) št. .../... 
[ESRB],
(b) Evropski nadzorni organ (vrednostni 
papirji in trgi), ustanovljen z Uredbo (EU) 
št. .../... [ESMA], 
(c) Evropski nadzorni organ (bančništvo), 
ustanovljen z uredbo (EU) št. .../... [EBA], 
(d) organ, 
(e) Evropski nadzorni organ (skupni 
odbor) iz člena 40,
(f) organi držav članic iz člena 1(2) 
Uredbe (EU) št. .../... [ESMA], Uredbe 
(EU) št. …/2009 [EIOPA] in Uredbe (EU) 
št. …/… [EBA],
(g) Komisija, za namene izvajanja nalog iz 
členov 7 in 9.
3. Organ prek skupnega odbora evropskih 
nadzornih organov iz člena 40 redno in 
tesno sodeluje z Evropskim odborom za 
sistemska tveganja, pa tudi z Evropskim 
nadzornim organom (bančništvo) in 
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Evropskim nadzornim organom 
(vrednostni papirji in trgi), zagotavlja 
medsektorsko usklajenost dela ter oblikuje 
skupna stališča glede nadzora nad 
finančnimi konglomerati in drugih 
medsektorskih vprašanj.
4. Na podlagi načela lojalnega 
sodelovanja v skladu s členom 13(2) 
Pogodbe o Evropski uniji člani sistema 
ESFS sodelujejo z zaupanjem in s 
popolnim vzajemnim spoštovanjem, zlasti 
pri zagotavljanju pretoka ustreznih in 
zanesljivih informacij med njimi.

Or. en

Obrazložitev

Evropski sistem finančnega nadzora mora biti homogen in ne le seštevek različnih in 
neusklajenih organov. Treba je zagotoviti tesno sodelovanje.

Predlog spremembe 208
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Evropski sistem finančnega nadzora

1. Organ je del evropskega sistema 
finančnega nadzora (v nadaljevanju: 
ESFS), ki deluje kot mreža nadzornih 
organov, ki povezuje vse organe v državah 
članicah in v Evropski uniji, pristojne za 
finančni nadzor, kot je opredeljen v 
zakonodaji Unije. Glavni cilj ESFS je 
zagotoviti strog in dosleden nadzor Unije 
nad finančnimi institucijami, da se 
zagotovi zaupanje v finančni sistem, 
podpira trajnostno rast Unije in služi 
potrebam podjetij in državljanov.
2. Sistem ESFS sestavljajo:
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(a) Evropski odbor za sistemska tveganja, 
ustanovljen z Uredbo (EU) št. .../... 
[ESRB],
(b) Evropski nadzorni organ (vrednostni 
papirji in trgi), ustanovljen z Uredbo (EU) 
št. .../... [ESMA],
(c) Evropski nadzorni organ (bančništvo), 
ustanovljen z uredbo (EU) št. .../... (EBA),
(d) organ,
(e) skupni odbor evropskih nadzornih 
organov (JCESA) iz člena 40,
(f) organi držav članic iz člena 1(2) 
Uredbe (EU) št. .../... [ESMA], Uredbe 
(EU) št. …/2009 [EIOPA] in Uredbe (EU) 
št. …/… [EBA],
(g) Komisija, za namene izvajanja nalog iz 
členov 7 in 9.
3. Člani sistema ESFS v skladu s 
členom 13(2) Pogodbe o Evropski uniji po 
načelu lojalnega sodelovanja tesno 
medsebojno sodelujejo na podlagi 
zaupanja in popolnega vzajemnega 
spoštovanja. 
4. Vse finančne institucije so podvržene 
pravno zavezujočim aktom iz zakonodaje 
Unije in nadzoru pristojnih organov, 
vključenih v ESFS. 
5. ESFS pristojnim organom ne 
preprečuje izvajanja njihovih nacionalnih 
nadzornih pristojnosti v skladu s pravno 
zavezujočimi evropskimi akti Unije in 
mednarodnimi bonitetnimi načeli glede 
bančnega nadzora.
6. Pravico nadzora nad finančnimi 
institucijami v Evropski uniji imajo samo 
nadzorni organi, ki so vključeni v sistem 
ESFS.

Or. en
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Predlog spremembe 209
Udo Bullmann

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „finančne institucije“ so zavarovalnice, 
kakor so opredeljene v Direktivi 98/78/ES, 
pozavarovalnice, kakor so opredeljene v 
Direktivi 2005/68/ES, institucije za 
zagotavljanje poklicnih pokojnin iz 
Direktive 2003/41/ES ter „finančni 
konglomerati“, kakor so opredeljeni v 
Direktivi 2002/87/ES;

(1) „finančne institucije“ so podjetja, 
katerih poglavitna dejavnost je 
sprejemanje depozitov, dajanje posojil, 
zagotavljanje zavarovalnih storitev ali 
drugih finančnih storitev svojim strankam 
ali članom ali ki se ukvarjajo s finančnimi 
naložbami ali trgovanjem za svoj račun, 
in druga podjetja ali subjekti, ki delujejo v 
Evropski uniji in katerih poslovna 
dejavnost je podobne narave, četudi niso 
neposredno povezani s širšo javnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 210
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) „sistemsko tveganje“ pomeni 
tveganje za motnje finančnih storitev, ki 
ga povzroča bistveno slabše delovanje 
celotnega finančnega sistema ali njegovih 
delov in ki ima lahko resne negativne 
posledice za realno gospodarstvo. V zvezi s 
tem je lahko sistemsko pomembna 
kakršna koli finančna institucija in 
posrednik, trg, infrastruktura in 
instrument.

Or. en
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Predlog spremembe 211
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) „čezmejno tveganje“ pomeni 
tveganje, ki ga povzročajo ekonomska 
neravnovesja ali finančne motnje v vseh 
delih Unije, ki bi lahko imele velike 
negativne posledice za transakcije med 
nosilci gospodarskih dejavnosti dveh ali 
več držav članic, za delovanje notranjega 
trga ali za javne finance v Uniji ali kateri 
koli njeni državi članici. V zvezi s tem je 
lahko čezmejno tveganje kakršno koli 
gospodarsko ali finančno tveganje.

Or. een

Predlog spremembe 212
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Organ med opravljanjem nalog, ki mu 
jih dodeljuje ta uredba, deluje neodvisno 
in objektivno ter izključno v interesu 
Unije.

Or. en

Obrazložitev

Trije evropski nadzorni organi morajo delovati kar najbolj v interesu celotne EU.
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Predlog spremembe 213
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Nacionalni nadzorni organi, kot člani 
organa, delujejo v evropski razsežnosti.

Or. en

Predlog spremembe 214
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sedež organa je v Frankfurtu. Sedež organa je v [...].

Or. en

Obrazložitev

V sklepih Evropskega sveta z dne 13. decembra 2003 je poudarjeno, da so se predstavniki 
držav članic, ki so se sestali na ravni voditeljev držav ali vlad, končno dogovorili, da dajo
državam pristopnicam po vključitvi v Unijo prednost pri določanju sedežev uradov in agencij, 
ustanovljenih v prihodnje, ne glede na to, da bo imelo Evropsko javno tožilstvo, če bo 
ustanovljeno, sedež v Luxembourgu v skladu z Odločbo z dne 8. aprila 1965.

Predlog spremembe 215
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organ ima naslednje naloge: 1. Da bi zagotovili učinkovit in dosleden 
nadzor Unije nad finančnimi 
institucijami, ima organ naslednje naloge:
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Or. en

Predlog spremembe 216
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) prispeva k doseganju visoke kakovosti 
skupnih regulativnih in nadzornih 
standardov in praks, zlasti s pripravo mnenj 
za institucije Skupnosti ter oblikovanjem 
smernic, priporočil in osnutkov tehničnih 
standardov, ki temeljijo na zakonodaji iz 
člena 1(2);

(a) prispeva k doseganju visoke kakovosti 
skupnih regulativnih in nadzornih 
standardov in praks, zlasti s pripravo mnenj 
za institucije Unije ter oblikovanjem 
smernic, priporočil in osnutkov tehničnih 
standardov, ki temeljijo na tej uredbi in
zakonodaji iz člena 1(2);

Or. en

Predlog spremembe 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prispeva k dosledni uporabi zakonodaje 
Skupnosti, zlasti s prizadevanjem za 
skupno kulturo na področju nadzora, 
zagotavljanjem usklajene, smotrne in 
učinkovite uporabe zakonodaje iz 
člena 1(2), preprečevanjem regulatorne
arbitraže, posredovanjem in reševanjem 
sporov med nacionalnimi nadzornimi
organi, spodbujanjem skladnega delovanja 
kolegijev nadzornih organov in 
sprejemanjem ukrepov v izrednih 
razmerah;

(b) prispeva k dosledni uporabi zakonodaje 
Unije, zlasti s prizadevanjem za skupno 
kulturo na področju nadzora, 
zagotavljanjem usklajene, smotrne in 
učinkovite uporabe zakonodaje iz 
člena 1(2), preprečevanjem regulativne
arbitraže, posredovanjem in reševanjem 
sporov med pristojnimi organi, 
zagotavljanjem učinkovitega in skladnega 
nadzora nad finančnimi institucijami z 
evropsko razsežnostjo ter skladnega 
delovanja kolegijev nadzornih organov in 
sprejemanjem ukrepov, med drugim tudi v 
izrednih razmerah;
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Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe upošteva nadzor finančnih institucij z evropsko razsežnostjo.

Predlog spremembe 218
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prispeva k dosledni uporabi zakonodaje 
Skupnosti, zlasti s prizadevanjem za 
skupno kulturo na področju nadzora, 
zagotavljanjem usklajene, smotrne in 
učinkovite uporabe zakonodaje iz 
člena 1(2), preprečevanjem regulatorne 
arbitraže, posredovanjem in reševanjem 
sporov med nacionalnimi nadzornimi
organi, spodbujanjem skladnega delovanja 
kolegijev nadzornih organov in 
sprejemanjem ukrepov v izrednih 
razmerah;

(b) prispeva k dosledni uporabi standardov 
in zakonodaje, zlasti s prizadevanjem za 
skupno kulturo na področju nadzora, 
zagotavljanjem usklajene, smotrne in 
učinkovite uporabe te uredbe in
zakonodaje iz člena 1(2), preprečevanjem 
regulatorne arbitraže, posredovanjem in 
reševanjem sporov med pristojnimi organi, 
zagotavljanjem skladnega delovanja 
kolegijev nadzornih organov in 
sprejemanjem ukrepov, med drugim tudi v 
izrednih razmerah;

Or. en

Predlog spremembe 219
Udo Bullmann

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) omogoča prenose nalog in pristojnosti 
med nacionalnimi nadzornimi organi;

(c) spodbuja in omogoča prenose nalog in 
pristojnosti med pristojnimi organi;

Or. en
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Predlog spremembe 220
Pervenche Berès

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) tesno sodeluje z enoto ESMA, 
pristojno za zaščito vlagateljev, 
avtorizacijo in spremljanje proizvodov in 
njihovega trženja, zlasti tako, da organu 
ESMA zagotavlja potrebne informacije za 
dosego takšnega sodelovanja;

Or. en

Obrazložitev

Organu ESMA je treba dodeliti nalogo zaščite vlagateljev. Samo en nadzorni organ naj bo 
pristojen za to nalogo, vendar mu je pri tem treba pomagati. To je najboljši način, kako se 
približati „dvoglavemu“ pristopu, ne da bi bilo treba korenito spremeniti vse tri predlagane 
uredbe o ESFS.

Predlog spremembe 221
Udo Bullmann

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) opravlja analizo medsebojnega 
strokovnega pregleda nacionalnih 
nadzornih organov za okrepitev 
usklajenosti rezultatov nadzora;

(e) organizira in opravlja analizo 
medsebojnega strokovnega pregleda 
pristojnih organov za okrepitev 
usklajenosti rezultatov nadzora;

Or. en
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Predlog spremembe 222
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) prepoveduje trgovanje z nekaterimi 
proizvodi ali vrstami transakcij, da se 
prepreči škodovanje zaščiti vlagateljev, 
urejenemu delovanju in celovitosti 
finančnih trgov ali stabilnosti celega 
finančnega sistema Unije ali delu tega 
sistema;

Or. en

Obrazložitev

Nekateri proizvodi so zelo nepregledni in lahko škodujejo delovanju celotnega finančnega 
sistema.

Predlog spremembe 223
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) vzpostavi podatkovne baze na 
področju svojih pristojnosti in kakor je 
opredeljeno v zakonodaji iz člena 1(2). 
Zbrane informacije so dostopne vsem 
udeležencem na trgu in vsebujejo ključne 
informacije o registriranih udeležencih na 
trgu, proizvodih, kršitvah in transakcijah, 
če je obveznost o nerazkritju opredeljena v 
zakonodaji iz člena 1(2);

Or. en
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Predlog spremembe 224
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) od Odbora evropskih nadzornikov za 
zavarovanja in poklicne pokojnine po 
potrebi prevzame vse obstoječe naloge;

Or. en

Predlog spremembe 225
Wolf Klinz

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) zahteva od nacionalnih pristojnih 
organov, da opravijo preizkuse izjemnih 
situacij po enotni metodologiji; 

Or. en

Obrazložitev

EIOPA mora imeti pristojnost, da opravi preizkuse izjemnih situacij za zagotovitev odpornosti 
sistema in pridobitev pomembnih informacij na podlagi usklajenega formata poročanja in 
metodologije v skladu s členom 17.

Predlog spremembe 226
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sprejemanje individualnih odločb, 
naslovljenih na finančne institucije, v 
posebnih primerih iz člena 9(6), 

črtano
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člena 10(3) in člena 11(4);

Or. en

Predlog spremembe 227
Antolín Sánchez Presedo

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) spodbuja usklajevanje med 
pristojnimi organi, kot je določeno v 
členu 16, vključno z aktivacijo njihove 
pristojnosti kot članov organa za pripravo 
enotnega odziva Unije na sistemska in 
čezmejna tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 228
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) prepoveduje trgovanje z nekaterimi 
proizvodi ali vrstami transakcij, da se 
prepreči škodovanje zaščiti vlagateljev, 
urejenemu delovanju in celovitosti 
finančnih trgov ali stabilnosti celega 
finančnega sistema Unije ali delu tega 
sistema;

Or. en

Obrazložitev

Nekateri proizvodi so zelo nepregledni in lahko škodujejo delovanju celotnega finančnega 
sistema.
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Predlog spremembe 229
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Organ pri uveljavljanju svojih 
pristojnosti iz člena 2(a) in (d) upošteva 
nacionalne zakone držav članic, ki so 
skladni z zakonodajo Unije.

Or. en

Predlog spremembe 230
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organ izvaja vsa izključna pooblastila 
za nadzor nad subjekti, ki poslujejo po 
vsej Skupnosti, ali gospodarskimi 
dejavnosti, ki se izvajajo po vsej 
Skupnosti, ki so mu bila dodeljena z 
zakonodajo iz člena 1(2). 

črtano

V ta namen ima organ ustrezna 
pooblastila za preiskovanje in izvrševanje, 
kot je določeno v ustrezni zakonodaji, ter 
možnost zaračunavanja pristojbin. 

Or. en
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Predlog spremembe 231
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen ima organ ustrezna pooblastila 
za preiskovanje in izvrševanje, kot je 
določeno v ustrezni zakonodaji, ter 
možnost zaračunavanja pristojbin. 

V ta namen ima organ ustrezna pooblastila 
za preiskovanje in izvrševanje, kot je 
določeno v ustrezni zakonodaji, ter 
možnost zaračunavanja pristojbin. Za 
izvrševanje izključne nadzorne pristojnosti 
in izvajanje preiskav tesno sodeluje s 
pristojnimi organi ter izkoristi njihove 
strokovne izkušnje, zmogljivosti in 
pooblastila. 

Or. en

Obrazložitev

Organ mora tesno sodelovati s pristojnimi organi. Nova nadzorna struktura mora pri 
izvrševanju izključne nadzorne pristojnosti in izvajanju preiskav nujno izkoristiti strokovne 
izkušnje, zmogljivosti in pooblastila pristojnih organov.

Predlog spremembe 232
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen ima organ ustrezna pooblastila 
za preiskovanje in izvrševanje, kot je 
določeno v ustrezni zakonodaji, ter 
možnost zaračunavanja pristojbin. 

V ta namen ima organ ustrezna pooblastila 
za preiskovanje in izvrševanje, kot je 
določeno v ustrezni zakonodaji, ter 
možnost zaračunavanja pristojbin. Za 
izvrševanje izključne nadzorne pristojnosti 
in izvajanje preiskav lahko uporablja 
zmogljivosti in pooblastila pristojnih 
organov.

Or. en
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Predlog spremembe 233
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen ima organ ustrezna pooblastila 
za preiskovanje in izvrševanje, kot je 
določeno v ustrezni zakonodaji, ter 
možnost zaračunavanja pristojbin. 

V ta namen ima organ ustrezna pooblastila 
Unije za preiskovanje in izvrševanje, kot je 
določeno v ustrezni zakonodaji, ter 
možnost zaračunavanja pristojbin.

Or. en

Predlog spremembe 234
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Pristojnosti pristojnih organov držav 
članic, ki so člani organa
Da bi uresničili cilje organa, imajo 
pristojni organi držav članic, ki so člani 
organa, pristojnosti za sprejemanje 
preprečevalnih in popravljalnih 
nadzornih ukrepov. Te pristojnosti se 
nanašajo na finančne institucije in se 
izvajajo sorazmerno. Pristojni organi so 
med drugim pristojni, da:
(a) zahtevajo in prejemajo zadostne 
informacije; 
(b) določajo zahteve glede poročanja in 
razkritja;
(c) opravljajo inšpekcijske preglede na 
kraju samem;
(d) sprejemajo previdnostne ukrepe 
(vključno z ukrepi, ki zadevajo konflikte 
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interesov, dobro upravljanje, likvidnost, 
določbe, dividende in politike prejemkov);
(e) v primeru, ko se na podlagi enotnih 
meril ugotovi povečano tveganje, razdeli 
ali loči bančne dejavnosti, namenjene 
prebivalstvu, od tržnih in drugih 
dejavnosti, ki niso povezane z javnimi 
dobrinami;
(f) začasno omeji ali prepove nekatere 
proizvode ali vrste transakcij, ki lahko 
neposredno ali posredno povzročijo 
prekomerno nestalnost na trgih ali motnje 
v celotnem finančnem sistemu Unije, 
javnih financah ali realnem gospodarstvu 
oziroma njihovem delu;
(g) v primeru, ko se na podlagi enotnih 
meril ugotovi notranje tveganje, 
finančnim institucijam odredi delovanje 
preko podružnice;
(h) izreka odvračilne kazni;
(i) izloči upravitelje in direktorje;
(j) odstrani vodstvene delavce ali upravni 
odbor;
(k) začasno posega v finančne institucije;
(l) prekliče ugodnost omejene 
odgovornosti večjim delničarjem 
finančnih institucij, kadar so pasivni pri 
varovanju interesov družbe v primerih, 
kot je slaba preglednost, nekritično 
posojanje in izposojanje denarja ali resne 
in sistematske kršitve;
(m) razširi finančno odgovornost na 
upravitelje, direktorje ali finančne 
institucije, ki povzročijo resne in 
sistematične kršitve oziroma so v njih 
udeležene ali ki imajo neprimeren sistem 
spodbud za svoje storitve; 
(n) po potrebi hrani izjave upraviteljev in 
direktorjev o obrestih, dejavnostih in 
sredstvih;
(o) zahteva razvoj podrobnega 
reševalnega mehanizma, ki se ga redno 
posodablja in ki vključuje strukturiran 



AM\808172SL.doc 59/77 PE439.455v01-00

SL

mehanizem za zgodnje posredovanje, 
ukrepe za hitro izvedbo sanacijskih 
ukrepov in načrt ukrepov v primeru 
stečaja;
(p) prekliče licence in odvzame potne liste 
in
(q) urno in kar najbolj sistematično 
sprejme protokole za pripravo enotnega 
odziva na ravni Unije.

Or. en

Predlog spremembe 235
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnični standardi Enotni pravilnik

Or. en

Predlog spremembe 236
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. Da bi zagotovila učinkovit in 
dosleden nadzor Unije nad finančnimi 
institucijami, Komisija ob upoštevanju 
mednarodnih načel, ki jih potrdi Unija ali 
so kodificirane v zakonodaji Unije, z 
uredbami ali odločbami sprejme 
regulativne standarde in podpre nadzorne 
standarde za vzpostavitev „enotnega 
pravilnika Unije za finančni nadzor“ (v 
nadaljevanju: enotni pravilnik).
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Or. en

Predlog spremembe 237
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek -1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1b. Enotni pravilnik:
(a) navede opredelitve iz zakonodaje 
Unije;
(b) določi enotne elemente zahtev za 
poročanje in razkritje iz zakonodaje 
Unije;
(c) določi potrebne elemente za 
zagotovitev učinkovitih postopkov 
sodelovanja, vključno z oceno nadzornega 
tveganja in izmenjavo informacij, kot 
zahteva zakonodaja Unije;
(d) opredeli primerne regulativne in 
nadzorne standarde za odziv na zgodnja 
opozorila in priporočila ESRB v zvezi s 
celotno Unijo ali večjim delom Unije;
(e) opredeli primerne regulativne in 
nadzorne standarde za odziv na čezmejna 
tveganja, ki jih ugotovi organ ali 
institucije EU v celotni Uniji ali večjem 
delu Unije in
(f) opredeli primerne regulativne in 
nadzorne standarde v zvezi s poročanjem, 
razkritjem in zahtevami o skrbnosti za 
podjetja z visokimi ravnmi finančnega 
vzvoda in naložbene instrumente, ki 
delujejo po vsej Uniji, da bi preprečili 
sistemska tveganja in odpravili čezmejna 
tveganja.

Or. en
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Predlog spremembe 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organ lahko pripravi tehnične standarde 
na področjih, ki so natančno določena v 
zakonodaji iz člena 1(2). Organ osnutke 
standardov predloži Komisiji v potrditev.

1. Organ lahko pripravi tehnične standarde 
za dokončanje, posodobitev in spremembo 
elementov, ki niso bistveni za zakonodajne 
akte iz člena 1(2). Tehnični standardi niso 
strateške odločitve, njihova vsebina pa je 
omejena na zakonodajne akte, ki so 
podlaga zanje.

Or. en

Predlog spremembe 239
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organ lahko pripravi tehnične standarde 
na področjih, ki so natančno določena v 
zakonodaji iz člena 1(2). Organ osnutke 
standardov predloži Komisiji v potrditev. 

1. Organ pripravi tehnične standarde na 
področjih, ki so natančno določena v tej 
uredbi in v zakonodaji iz člena 1(2), ali jih 
pripravi na zahtevo Komisije. Tehnični 
standardi ne vključujejo političnih 
odločitev, odražajo pa načelo 
sorazmernosti. Organ osnutke tehničnih
standardov predloži Komisiji v sprejetje v 
obliki delegiranih aktov (regulativni 
standardi) ali v potrditev v obliki 
izvedbenih aktov (nadzorni standardi) v 
skladu s to uredbo in zakonodajo iz 
člena 1(2). Osnutek standardov je 
istočasno posredovan Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en
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Predlog spremembe 240
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organ lahko pripravi tehnične standarde 
na področjih, ki so natančno določena v 
zakonodaji iz člena 1(2). Organ osnutke 
standardov predloži Komisiji v potrditev.

1. Organ lahko pripravi tehnične standarde 
na področjih, ki so natančno določena v 
zakonodaji iz člena 1(2). Tehnični 
standardi ne vsebujejo strateških 
odločitev, njihova vsebina pa je omejena z 
zakonodajnim aktom, ki je podlaga zanje.

Or. en

Predlog spremembe 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preden organ te osnutke predloži Komisiji, 
po potrebi organizira odprta javna 
posvetovanja o tehničnih standardih ter 
analizira morebitne s tem povezane stroške 
in koristi.

Organ pred izdajo smernic in priporočil
organizira odprta javna posvetovanja z 
vsemi interesnimi skupinami ter analizira 
morebitne s tem povezane stroške in
koristi, preden sprejme osnutke tehničnih 
standardov. Organ za mnenje ali nasvet 
zaprosi interesno skupino za zavarovanja, 
pozavarovanja in poklicne pokojninske 
sklade, kot je navedeno v členu 22.

Or. en
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Predlog spremembe 242
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preden organ te osnutke predloži Komisiji, 
po potrebi organizira odprta javna 
posvetovanja o tehničnih standardih ter 
analizira morebitne s tem povezane stroške 
in koristi. 

Preden organ te osnutke predloži Komisiji, 
organizira odprta javna posvetovanja z 
vsemi zainteresiranimi stranmi ter 
analizira morebitne s tem povezane stroške 
in koristi, razen če so takšna posvetovanja 
in analize nesorazmerni s področjem 
uporabe in učinkom zadevnih tehničnih 
standardov ali nesorazmerni z izredno 
nujnostjo zadeve. Organ za mnenje ali 
nasvet zaprosi tudi interesno skupino za 
zavarovanja, pozavarovanja in poklicne 
pokojninske sklade iz člena 22.  

Or. en

Predlog spremembe 243
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preden organ te osnutke predloži Komisiji, 
po potrebi organizira odprta javna 
posvetovanja o tehničnih standardih ter 
analizira morebitne s tem povezane stroške 
in koristi.

Preden organ te osnutke predloži Komisiji, 
organizira odprta javna posvetovanja o 
tehničnih standardih ter analizira morebitne 
s tem povezane stroške in koristi. Organ 
opravi presojo vpliva tehničnih 
standardov.

Or. it

Obrazložitev

Tehnični standardi z zavezujočim pravnim učinkom morajo slediti presoji vpliva, kar bo 
zagotovilo, da se bodo držali tehničnih podrobnosti in ne bodo vsebovali političnih odločitev.
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Predlog spremembe 244
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preden organ te osnutke predloži Komisiji, 
po potrebi organizira odprta javna 
posvetovanja o tehničnih standardih ter 
analizira morebitne s tem povezane stroške 
in koristi. 

Preden organ te osnutke predloži Komisiji, 
organizira odprta javna posvetovanja o 
tehničnih standardih ter analizira morebitne 
s tem povezane stroške in koristi.

Or. en

Obrazložitev

V novem nadzornem okviru je treba v celoti uveljaviti boljše upravljanje in sorazmernost.
Posvetovanja in presoje vpliva „po potrebi“ niso dovolj. Skozi javna posvetovanja ter analize 
stroškov in koristi je treba sistematično izpopolniti tehnične standarde, smernice in 
priporočila za zagotovitev preglednosti in povečanje učinkovitosti.

Predlog spremembe 245
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v treh mesecih po prejemu 
osnutkov standardov odloči, ali jih bo 
potrdila. Komisija lahko ta rok podaljša za 
en mesec. Komisija lahko osnutke
standardov potrdi le delno ali s 
spremembami, če je to v interesu 
Skupnosti.

Komisija v treh mesecih po prejemu 
osnutka tehničnih standardov potrdi 
osnutke nadzornih standardov, če so ti 
skladni z zakonodajo Unije. Komisija 
lahko v istem roku osnutek tehničnih
standardov sprejme s spremembami, če so 
bili oblikovani kot regulativni standardi.
V obeh primerih lahko Komisija rok 
podaljša za en mesec.

Or. en

Predlog spremembe 246
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v treh mesecih po prejemu 
osnutkov standardov odloči, ali jih bo 
potrdila. Komisija lahko ta rok podaljša za 
en mesec. Komisija lahko osnutke 
standardov potrdi le delno ali s 
spremembami, če je to v interesu 
Skupnosti.

Komisija v treh mesecih po prejemu 
osnutka standardov odloči, ali jih bo 
potrdila, zavrnila ali spremenila. Komisija 
lahko ta rok podaljša za en mesec. O svoji 
odločitvi obvesti Evropski parlament in 
Svet ter navede razloge zanjo.

Or. en

Predlog spremembe 247
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v treh mesecih po prejemu 
osnutkov standardov odloči, ali jih bo 
potrdila. Komisija lahko ta rok podaljša za 
en mesec. Komisija lahko osnutke 
standardov potrdi le delno ali s 
spremembami, če je to v interesu 
Skupnosti.

Komisija v treh mesecih po prejemu 
osnutka standardov odloči, ali jih bo 
potrdila. Komisija lahko ta rok podaljša za 
en mesec.

Or. en

Obrazložitev

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 
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Predlog spremembe 248
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar Komisija ne potrdi standardov ali 
jih potrdi samo delno ali s spremembami, 
o razlogih za tako odločitev obvesti organ.

Kadar Komisija ne namerava potrditi
standardov, osnutek standardov vrne 
organu ter pisno navede razloge, zakaj so 
standardi v nasprotju z javnim interesom 
Unije, načelom sorazmernosti ali 
integracijo notranjega trga. Organ v 
šestih tednih po prejemu pisne 
obrazložitve Komisije ustrezno spremeni 
osnutek standardov ob upoštevanju 
pomislekov Komisije.

Or. en

Obrazložitev

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Predlog spremembe 249
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar Komisija ne potrdi standardov ali 
jih potrdi samo delno ali s spremembami, 
o razlogih za tako odločitev obvesti organ. 

Kadar Komisija ne potrdi standardov, 
predlaga utemeljene spremembe in 
osnutek standardov vrne organu. Organ 
lahko spremeni standarde na podlagi 
sprememb, ki jih predlaga Komisija, in 
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lahko osnutek standardov ponovno 
predloži Komisiji v potrditev. 

Or. en

Obrazložitev

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Predlog spremembe 250
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar Komisija ne potrdi standardov ali 
jih potrdi samo delno ali s spremembami, 
o razlogih za tako odločitev obvesti organ.

Komisija v vsakem primeru o svoji 
odločitvi obvesti organ, Evropski 
parlament in Svet ter navede razloge 
zanjo.

Or. en

Predlog spremembe 251
Danuta Jazłowiecka

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v roku enega meseca po prejemu 
spremenjenih standardov odloči, ali jih bo 
potrdila ali zavrnila, o svoji odločitvi pa 
obvesti Evropski parlament in Svet ter 
navede razloge zanjo.
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Or. en

Obrazložitev

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Predlog spremembe 252
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme regulativne standarde z 
delegiranimi akti v skladu s členi 7a–7d te 
uredbe in potrdi nadzorne standarde z 
izvedbenimi akti po postopku iz člena 291 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 253
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v roku enega meseca od dne, ko 
od organa prejme spremenjene standarde, 
te standarde potrdi ali zavrne.

Or. en
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Obrazložitev

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Predlog spremembe 254
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme standarde v obliki 
uredb ali sklepov ter jih objavi v Uradnem 
listu Evropske unije.

2. Po zaključku postopka se standardi 
objavijo v Uradnem listu Evropske unije 
pod naslovom „Delegirani standardi EU” 
ali „Izvedbeni standardi EU”.

Or. en

Predlog spremembe 255
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Enotni pravilnik se redno posodablja 
in prilagaja v skladu z zakonodajo Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 256
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Organ v svojem letnem poročilu 
navede, kateri nacionalni organi še niso 
izpolnili regulativnih ali nadzornih 
standardov.

Or. en

Predlog spremembe 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Izvajanje pooblastil

1. Pooblastila za sprejemanje delegiranih 
aktov v zvezi s tehničnimi standardi iz 
člena 7 se za nedoločen čas prenesejo na 
Komisijo. 
2. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
3. Pooblastila za sprejemanje delegiranih 
aktov se Komisiji podelijo pod pogoji iz 
členov 7b–7d.
4. V poročilu iz člena 35 organ obvesti 
Evropski parlament in Svet o potrjenih 
tehničnih standardih in o tem, kateri 
nacionalni organi ne ravnajo v skladu z 
njimi.

Or. en



AM\808172SL.doc 71/77 PE439.455v01-00

SL

Predlog spremembe 258
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Izvajanje pooblastil

1. Pooblastila za sprejemanje regulativnih 
standardov iz člena 7 se na Komisijo 
prenesejo za nedoločen čas, razen če s 
sektorsko zakonodajo ni drugače 
določeno. 
2. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o njem sočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz 
členov 7b in 7c.

Or. en

Predlog spremembe 259
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7b
Preklic pooblastila

1. Prenesena pooblastila iz člena 7 lahko 
prekliče Evropski parlament ali Svet.
2. Institucija, ki sproži notranji postopek 
za odločitev o preklicu prenosa 
pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti 
drugo institucijo in Komisijo, pri čemer 
sporoči, katera prenesena pooblastila bi 
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lahko bila preklicana.
3. Sklep o preklicu konča prenos 
pooblastil, navedenih v sklepu. Sklep 
začne veljati nemudoma ali na dan, ki je v 
njem naveden. Sklep ne vpliva na 
veljavnost delegiranih aktov, ki že veljajo. 
Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

To je primerno v okviru novih postopkov komitologije. Parlamentu ni treba navajati pisnih 
razlogov za preklic.

Predlog spremembe 260
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7c

Nasprotovanje delegiranim aktom

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v štirih 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se to obdobje podaljša za dva 
meseca.
2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, se ta objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati na tam navedeni datum.
Pred iztekom tega obdobja ter v izrednih 
in ustrezno utemeljenih primerih lahko 
Evropski parlament in Svet obvestita 
Komisijo, da delegiranemu aktu ne 
nameravata nasprotovati. V takih 
primerih se delegirani akt objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in začne 



AM\808172SL.doc 73/77 PE439.455v01-00

SL

veljati na tam navedeni datum.
3. Če Evropski parlament ali Svet 
ugovarja zoper delegirani akt, ta ne začne 
veljati.

Or. en

Obrazložitev

To je primerno v okviru novih postopkov komitologije. Parlamentu ni treba navajati pisnih 
razlogov za nasprotovanje.

Predlog spremembe 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7b
Preklic pooblastila

1. Prenesena pooblastila iz člena 7 lahko 
prekliče Evropski parlament ali Svet.
2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek o morebitnem preklicu prenosa 
pooblastil, si prizadeva o tem obvestiti 
drugo institucijo in Komisijo v ustreznem 
času pred sprejetjem končne odločitve, pri 
čemer navede prenesena pooblastila, ki 
naj bi bila preklicana, ter morebitne 
razloge za preklic.
3. V sklepu o preklicu pooblastil so 
navedeni razlogi za preklic in z njim 
prenehajo veljati pooblastila, navedena v 
tem sklepu. Sklep začne učinkovati 
nemudoma ali na dan, ki je v njem 
naveden. Sklep ne vpliva na veljavnost 
tehničnih standardov, ki že veljajo. Objavi 
se v Uradnem listu Evropske unije.

Or. en
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Predlog spremembe 262
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7b
Preklic pooblastila

1. Prenesena pooblastila iz člena 7 lahko 
prekliče Evropski parlament ali Svet.
2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek o morebitnem preklicu prenosa 
pooblastil, si prizadeva o tem obvestiti 
drugo institucijo in Komisijo v ustreznem 
času pred sprejetjem končne odločitve, pri 
čemer navede prenesena pooblastila, ki 
naj bi bila preklicana, ter morebitne 
razloge za preklic.
3. Sklep o preklicu začne veljati 
nemudoma ali na dan, ki je v njem 
določen. Sklep ne vpliva na veljavnost 
delegiranih aktov, ki že veljajo. Objavi se 
v Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7c
Nasprotovanje tehničnim standardom

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v treh 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
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Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta je mogoče to obdobje podaljšati za 
dva meseca.
2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, se ta objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati na tam navedeni datum. 
Pred iztekom tega obdobja ter v izrednih 
in ustrezno utemeljenih primerih lahko 
Evropski parlament in Svet obvestita 
Komisijo, da delegiranemu aktu ne 
nameravata nasprotovati. V takih 
primerih se delegirani akt objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati na tam navedeni datum.
3. Če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje tehničnemu standardu, ta ne 
začne veljati. Institucija, ki zoper 
delegirani akt ugovarja, svojo odločitev 
utemelji.

Or. en

Predlog spremembe 264
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7c
Nasprotovanje delegiranim aktom

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v treh 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta je mogoče to obdobje podaljšati za 
dva meseca.
2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, se ta objavi v 
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Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati na tam navedeni datum. 
Pred iztekom tega obdobja ter v izrednih 
in ustrezno utemeljenih primerih lahko 
Evropski parlament in Svet obvestita 
Komisijo, da delegiranemu aktu ne 
nameravata nasprotovati. V takih 
primerih se delegirani akt objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati na tam navedeni datum.
3. Če Evropski parlament ali Svet 
ugovarja zoper delegirani akt, ta ne začne 
veljati. Institucija, ki zoper delegirani akt 
ugovarja, svojo odločitev utemelji.

Or. en

Predlog spremembe 265
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 7 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7d
Nepotrditev ali sprememba osnutka 

delegiranih aktov
1. Če Komisija ne potrdi osnutka 
delegiranih aktov ali ga spremeni, o tem 
obvesti organ, Evropski parlament in Svet 
ter navede razloge za to. 
2. Evropski parlament ali Svet se lahko v 
enem mesecu sestane s pristojnim 
komisarjem, skupaj s predsednikom 
organa, na ad hoc sestanku pristojnega 
odbora Evropskega parlamenta ali Sveta, 
na katerem se predstavijo in razložijo 
razhajanja.

Or. en
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