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Predlog spremembe 146
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o ustanovitvi Evropskega organa za 
vrednostne papirje in trge

o ustanovitvi Evropskega nadzornega
organa za vrednostne papirje in trge

Or. en

Predlog spremembe 147
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 udeleženci na finančnem trgu 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 udeležence na 
finančnem trgu in trge po vsej Skupnosti. 
Poleg Evropskega organa za zavarovanja in 
poklicne pokojnine ter Evropskega 
bančnega organa je treba ustanoviti 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge (to so evropski nadzorni organi). 

(7) Evropski sistem finančnih nadzornih 
organov mora biti mreža nacionalnih 
nadzornih organov in nadzornih organov 
Evropske unije, pri čemer vsakodnevni 
nadzor nad finančnimi institucijami, ki 
nimajo evropske razsežnosti, ostaja na 
nacionalni ravni. Nadzor nad institucijami, 
ki delujejo na mednarodni ravni in 
nimajo evropske razsežnosti, izvajajo 
kolegiji nadzornih organov. Nadzor nad 
institucijami z evropsko razsežnostjo 
postopoma prevzame organ. Doseči je 
treba tudi večjo usklajenost in skladno 
uporabo pravil za finančne institucije in 
trge po vsej Uniji. Poleg evropskega
nadzornega organa (zavarovanja in 
poklicne pokojnine), evropskega 
nadzornega organa (bančništvo) in 
evropskega nadzornega organa (skupni 
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odbor) je treba ustanoviti evropski organ 
za vrednostne papirje in trge. Evropski 
odbor za sistemska tveganja je del 
evropskega sistema finančnega nadzora.

Or. en

Predlog spremembe 148
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Pravni dokumenti, v katerih so 
določene naloge pristojnih organov držav 
članic, vključno z njihovim medsebojnim 
sodelovanjem in sodelovanjem s Komisijo, 
so: Direktiva 97/9/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 3. marca 1997 o 
odškodninskih shemah za vlagatelje , 
Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti 
poravnave pri plačilih in sistemih 
poravnave vrednostnih papirjev , Direktiva 
2001/34/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 28. maja 2001 o sprejemu 
vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na 
borzi in o informacijah, ki jih je treba 
objaviti v zvezi s temi vrednostnimi papirji 
, Direktiva 2002/47/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2002 o 
dogovorih o finančnem zavarovanju , 
Direktiva 2002/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 
2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih 
institucij, zavarovalnic in investicijskih 
družb v finančnem konglomeratu , 
Direktiva 2003/6/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2003 o trgovanju z notranjimi 
informacijami in tržni manipulaciji 
(zloraba trga) , Direktiva 2003/71/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. 
novembra 2003 o prospektu, ki se objavi 

(11) Pravni dokumenti, v katerih so 
določene naloge pristojnih organov držav 
članic, vključno z njihovim medsebojnim 
sodelovanjem in sodelovanjem s Komisijo, 
so: Direktiva 97/9/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 3. marca 1997 o 
odškodninskih shemah za vlagatelje , 
Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti 
poravnave pri plačilih in sistemih 
poravnave vrednostnih papirjev , Direktiva 
2001/34/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 28. maja 2001 o sprejemu 
vrednostnih papirjev v uradno kotacijo na 
borzi in o informacijah, ki jih je treba 
objaviti v zvezi s temi vrednostnimi papirji 
, Direktiva 2002/47/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2002 o 
dogovorih o finančnem zavarovanju , 
Direktiva 2002/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 
2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih 
institucij, zavarovalnic in investicijskih 
družb v finančnem konglomeratu , 
Direktiva 2003/6/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 
2003 o trgovanju z notranjimi 
informacijami in tržni manipulaciji 
(zloraba trga) , Direktiva 2003/71/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. 
novembra 2003 o prospektu, ki se objavi 
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ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih 
papirjev v trgovanje in o spremembi 
Direktive 2001/34/ES , Direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta 
2004/25/ES z dne 21. aprila 2004 o 
ponudbah za prevzem , Direktiva 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih 
finančnih instrumentov , Direktiva 
2004/109/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi 
zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o 
izdajateljih, katerih vrednostni papirji so 
sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in 
o spremembah Direktive , Direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta 
2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o 
preprečevanju uporabe finančnega sistema 
za pranje denarja in financiranje terorizma , 
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
2002/65/ES z dne 23. septembra 2002 o 
trženju finančnih storitev potrošnikom na 
daljavo , Direktiva 2006/49/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o 
kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij 
in kreditnih institucij (preoblikovano)  brez 
poseganja v pristojnosti Evropskega 
bančnega organa glede bonitetnega 
nadzora, Direktiva 2009/65/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 
podjetjih za kolektivne naložbe v 
prenosljive vrednostne papirje , 
Direktiva… (prihodnja Direktiva AIFM) in 
Uredba … (prihodnja Uredba CRA), 
vključno z vsemi direktivami, uredbami in 
sklepi, ki temeljijo na teh dokumentih, ter 
kakršen koli drug dokument Skupnosti, ki 
na organ prenaša naloge.

ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih 
papirjev v trgovanje in o spremembi 
Direktive 2001/34/ES, Direktiva 
2004/39/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih 
finančnih instrumentov , Direktiva 
2004/109/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi 
zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o 
izdajateljih, katerih vrednostni papirji so 
sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in 
o spremembah Direktive , Direktiva 
Evropskega parlamenta in Sveta 
2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o 
preprečevanju uporabe finančnega sistema 
za pranje denarja in financiranje terorizma , 
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 
2002/65/ES z dne 23. septembra 2002 o 
trženju finančnih storitev potrošnikom na 
daljavo , Direktiva 2006/49/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o 
kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij 
in kreditnih institucij (preoblikovano)  brez 
poseganja v pristojnosti Evropskega 
bančnega organa glede bonitetnega 
nadzora, Direktiva 2009/65/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o 
podjetjih za kolektivne naložbe v 
prenosljive vrednostne papirje , 
Direktiva… (prihodnja Direktiva AIFM) in 
Uredba … (prihodnja Uredba CRA), 
vključno z vsemi direktivami, uredbami in 
sklepi, ki temeljijo na teh dokumentih, ter 
kakršen koli drug dokument Unije, ki na 
organ prenaša naloge.

Or. en

Obrazložitev

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
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facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

Predlog spremembe 149
Peter Skinner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) 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 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.

(14) Komisija mora te osnutke tehničnih 
standardov potrditi v skladu s pravom 
Unije, da se jim zagotovi zavezujoči pravni 
učinek. Lahko se odloči, da jih deloma ali 
v celoti zavrne, če na primer ne bi bili 
združljivi s pravom Evropske unije, ne bi 
upoštevali načela sorazmernosti ali bi bili 
v nasprotju s temeljnimi načeli notranjega 
trga za finančne storitve, kot jih odraža 
pravni red Evropske unije za področje 
finančnih storitev. Za zagotovitev 
neprekinjenega in hitrega postopka za 
sprejetje teh standardov je treba določiti 
rok, v katerem se mora Komisija odločiti o 
njihovi potrditvi, delni potrditvi ali 
zavrnitvi. Postopek oblikovanja tehničnih 
standardov iz te uredbe ne vpliva na 
pooblastila Komisije za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
Vprašanja, ki jih zadevajo tehnični 
standardi, ne vključujejo političnih 
odločitev, njihovo vsebino pa omejujejo 
akti Unije, sprejeti na prvi stopnji. Organ 
z oblikovanjem osnutkov standardov 
zagotavlja, da se v celoti izkoristi 
specializirano strokovno znanje 
nacionalnih nadzornih organov.
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Or. en

Obrazložitev

Komisija ne bi smela imeti pooblastil za spreminjanje tehničnih standardov. Zaradi njihove 
narave jih lahko oblikujejo le strokovnjaki iz evropskega nadzornega organa. Komisija pa jih 
lahko zavrne v celoti ali delno, če so neustrezni iz pravnih razlogov ali zaradi delovanja 
enotnega trga.

Predlog spremembe 150
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) 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 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. 

(14) 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 deponentov, 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. Organ bi 
moral pri oblikovanju tehničnih 
standardov upoštevati različne strukture 
in profile tveganja finančnih institucij. 
Organi bi zlasti morali zagotoviti, da niso 
po nepotrebnem obremenjene finančne 
institucije, ki imajo sedež v Uniji, ki so v 
lasti članic in ki igrajo pomembno vlogo v 
boju proti socialni izključenosti. Komisija 
mora te osnutke tehničnih standardov 
potrditi v skladu s pravom Unije, 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 
Unije, ne bi upoštevali načela 
sorazmernosti ali bi pomeni kršitev 
temeljnih načel notranjega trga za finančne 
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storitve, kot so odraženi 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

Predlog spremembe 151
Sari Essayah

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) 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 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. 

(14) 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. Standardi 
ne smejo biti v nasprotju z zakonodajo 
katerekoli od držav članic, saj bi to 
pomenilo politično odločitev. Komisija 
mora te osnutke tehničnih standardov 
potrditi v skladu s pravom Unije, da se jim 
zagotovi zavezujoči pravni učinek. 
Osnutke tehničnih standardov mora 
Komisija sprejeti ali zavrniti v skladu z 
jasnimi in preglednimi načeli. Zavrniti bi 
jih bilo treba, 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 odražena v pravnem redu 
Unije za področje finančnih storitev. Za 
zagotovitev neprekinjenega in hitrega 
postopka za sprejetje teh standardov je 
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treba določiti časovni rok za odločitev 
Komisije o njihovi potrditvi. 

Or. en

Predlog spremembe 152
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) 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 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. 

(14) 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. Komisija 
mora te osnutke tehničnih standardov 
potrditi v skladu s pravom Unije, da se jim 
zagotovi zavezujoči pravni učinek. 
Osnutke tehničnih standardov mora sprejeti 
Komisija. Ne sme jih spreminjati. Zavrniti 
jih mora le, če ne bi bili združljivi s 
pravom Evropske unije, ne bi upoštevali 
načela sorazmernosti ali bi pomenili kršitev
temeljnih načel notranjega trga za finančne 
storitve, kot so odražena v pravnem redu 
Evropske 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

Obrazložitev

Komisija ne bi smela imeti pooblastil za spreminjanje tehničnih standardov, ki jih predlaga 
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organ, da bi tako zagotovili njegovo neodvisnost in upoštevali njegovo strokovno znanje.
Komisija bi morala imeti le pravico nadzora nad osnutki tehničnih standardov, da bi jih lahko 
potrdila ali zavrnila v skladu z jasnimi in preglednimi načeli.

Predlog spremembe 153
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) 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. 

(15) Komisija mora osnutke tehničnih 
standardov potrditi, da postanejo pravno 
zavezujoči. Lahko se odloči, da jih deloma 
ali v celoti zavrne, če na primer ne bi bili 
združljivi s pravom Evropske unije, ne bi 
upoštevali načela sorazmernosti ali bi bili 
v nasprotju s temeljnimi načeli notranjega 
trga za finančne storitve, kot jih odraža 
pravni red Evropske unije za področje 
finančnih storitev. Za zagotovitev 
neprekinjenega in hitrega postopka za 
sprejetje teh standardov je treba določiti 
rok, v katerem se mora Komisija odločiti o 
njihovi potrditvi, delni potrditvi ali 
zavrnitvi. Postopek oblikovanja tehničnih 
standardov iz te uredbe ne vpliva na 
pooblastila Komisije za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
Vprašanja, ki jih zadevajo tehnični 
standardi, ne vključujejo političnih 
odločitev, njihovo vsebino pa omejujejo 
akti Unije, sprejeti na prvi stopnji. 
Oblikovanje osnutkov standardov v organu 
zagotavlja, da v celoti izkoristi 
specializirano strokovno znanje 
nacionalnih nadzornih organov. 

Or. en
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Predlog spremembe 154
Sari Essayah

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) 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 pristojnih 
nacionalnih nadzornih organov dodeliti 
pooblastilo, da v skrajnem primeru 
sprejme odločbe, neposredno naslovljene 
na udeležence na finančnem trgu, na 
področjih prava Skupnosti, ki se 
neposredno uporablja zanje, katerih cilj je 
ublažitev posledic krize in povrnitev 
zaupanja v trge.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 155
Diogo Feio

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) 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 

(21) Resne grožnje za pravilno delovanje 
in integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
finančnega sistema v Evropski uniji
zahtevajo hiter in usklajen odziv na 
evropski ravni. Zato mora imeti organ 
možnost, da od nacionalnih nadzornih 
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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 pristojnih nacionalnih 
nadzornih organov dodeliti pooblastilo, da 
v skrajnem primeru sprejme odločbe, 
neposredno naslovljene na udeležence na 
finančnem trgu, na področjih prava 
Skupnosti, ki se neposredno uporablja 
zanje, katerih cilj je ublažitev posledic 
krize in povrnitev zaupanja v trge.

organov zahteva sprejetje posebnih 
ukrepov za izboljšanje stanja v izrednih 
razmerah. Zaradi občutljivosti tega 
vprašanja bi bilo treba za razglasitev 
izrednih razmer pooblastiti Svet, in sicer 
po ustreznem posvetovanju s Komisijo, 
ESRB in po potrebi evropskimi 
nadzornimi organi. 

Or. en

Predlog spremembe 156
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) 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 
pristojnih nacionalnih nadzornih organov 
dodeliti pooblastilo, da v skrajnem primeru 
sprejme odločbe, neposredno naslovljene 
na udeležence na finančnem trgu, na 
področjih prava Skupnosti, ki se 
neposredno uporablja zanje, katerih cilj je 
ublažitev posledic krize in povrnitev 
zaupanja v trge.

(21) Resne grožnje za pravilno delovanje 
in integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
finančnega sistema v Uniji zahtevajo 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 
pristojnih nacionalnih nadzornih organov 
dodeliti pooblastilo, da v skrajnem primeru 
sprejme odločbe, neposredno naslovljene 
na udeležence na finančnem trgu, na 
področjih prava Unije, ki se neposredno 
uporablja zanje, katerih cilj je ublažitev 
posledic krize in povrnitev zaupanja v trge.

Or. en
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Predlog spremembe 157
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) 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 
pristojnih nacionalnih nadzornih organov 
dodeliti pooblastilo, da v skrajnem primeru 
sprejme odločbe, neposredno naslovljene 
na udeležence na finančnem trgu, na 
področjih prava Skupnosti, ki se 
neposredno uporablja zanje, katerih cilj je 
ublažitev posledic krize in povrnitev 
zaupanja v trge.

(21) Resne grožnje za pravilno delovanje 
in integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
finančnega sistema v Evropski uniji
zahtevajo 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. Evropski odbor za sistemska 
tveganja bi moral določiti, kdaj gre za 
izredne razmere. 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 
udeležence na finančnem trgu, na 
področjih prava Unije, ki se neposredno 
uporablja zanje, katerih cilj je ublažitev 
posledic krize in povrnitev zaupanja v trge.

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavitev enotnega trga EU za finančne storitve zahteva usklajeno delovanje, da bi se 
lahko soočili z morebitnimi izrednimi razmerami, saj bi se kriza v eni izmed držav članic 
lahko zelo hitra razširila v druge države.  Za odkrivanje izrednih razmer je treba pooblastiti 
Evropski organ za sistemska tveganja. Ta je sposoben odkrivati morebitne izredne razmere, 
saj je tehnično telo, ustanovljeno za spremljanje in ocenjevanje morebitnih groženj finančni 
stabilnosti.
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Predlog spremembe 158
Peter Skinner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) 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 
pristojnih nacionalnih nadzornih organov 
dodeliti pooblastilo, da v skrajnem primeru 
sprejme odločbe, neposredno naslovljene 
na udeležence na finančnem trgu, na 
področjih prava Skupnosti, ki se 
neposredno uporablja zanje, katerih cilj je 
ublažitev posledic krize in povrnitev 
zaupanja v trge.

(21) Resne grožnje za pravilno delovanje 
in integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
finančnega sistema v Evropski uniji
zahtevajo 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. Kdaj gre za izredne razmere, 
mora opredeliti Evropski odbor za 
sistemska tveganja. Komisija bi morala 
razglasiti izredne razmere na njegovo 
priporočilo. 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 udeležence na 
finančnem trgu, 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 je najbolj ustrezno telo za razglasitev izrednih razmer.
Ker pa zahteva ocena tega, ali obstajajo izredne razmere, precej presojanja, mora biti v 
skladu z določbami pogodbe Komisija tisti pravni subjekt, ki sprejme končno odločitev.
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Predlog spremembe 159
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Poleg tega so voditeljev držav 
skupine G-20 v izjavi na vrhunskem 
srečanju 2. aprila 2009 v Londonu pozvali 
k oblikovanju smernic ter podrli 
ustanovitev ter delovanje nadzornih 
kolegijev in udeležbo v njih, vključno s 
stalnim prepoznavanjem mednarodnih 
podjetij, ki so za sistem najpomembnejša. 

Or. en

Predlog spremembe 160
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotovitev smotrnega in 
učinkovitega nadzora ter uravnoteženega 
upoštevanja položaja pristojnih 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 pristojni 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 

(22) Za zagotovitev smotrnega in
učinkovitega nadzora ter uravnoteženega 
upoštevanja položaja pristojnih 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 pristojni 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 
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pooblastila, da v skrajnem primeru sprejme 
odločbe, neposredno naslovljene na 
udeležence na finančnem trgu, na 
področjih prava Skupnosti, ki se 
neposredno uporablja zanje. 

pooblastila, da v skrajnem primeru sprejme 
odločbe, neposredno naslovljene na 
udeležence na finančnem trgu, na 
področjih prava Unije, ki se neposredno 
uporablja zanje. Kadar zakonodaja EU 
diskrecijsko pravico podeljuje državam 
članicam, odločitve, ki jih sprejme organ, 
ne morejo nadomestiti izvajanja te 
diskrecijske pravice v skladu z zakonodajo 
Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 161
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski 

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotovitev smotrnega in 
učinkovitega nadzora ter uravnoteženega 
upoštevanja položaja pristojnih 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 pristojni 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 
udeležence na finančnem trgu, na 
področjih prava Skupnosti, ki se 
neposredno uporablja zanje. 

(22) Za zagotovitev smotrnega in 
učinkovitega nadzora ter uravnoteženega 
upoštevanja položaja pristojnih 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 pristojni organi dosežejo 
sporazum. Pristojnost organa pri tem mora
biti predpisana v sektorski zakonodaji, 
omenjeni v členu 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 
udeležence na finančnem trgu, na 
področjih prava Unije, ki se neposredno 
uporablja zanje. 
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Or. en

Obrazložitev

Sprememba je predlagana zaradi predloga spremembe k členu 11 § 1 v zvezi z obsegom 
zavezujoče vloge mediatorja. Pričujoči osnutek uredbe le navaja pooblastila evropskega 
organa za vrednostne papirje in trge v zvezi z zavezujočo vlogo mediatorja ter postopkom.
Obseg zavezujoče vloge mediatorja pa bo predpisan s sektorsko zakonodajo od primera do 
primera.

Predlog spremembe 162
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotovitev smotrnega in 
učinkovitega nadzora ter uravnoteženega 
upoštevanja položaja pristojnih 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 pristojni 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 
udeležence na finančnem trgu, na 
področjih prava Skupnosti, ki se 
neposredno uporablja zanje. 

(22) Za zagotovitev smotrnega in 
učinkovitega nadzora ter uravnoteženega 
upoštevanja položaja pristojnih 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 pristojni organi dosežejo 
sporazum. Pristojnost organa mora 
zajemati spore v zvezi s postopkovnimi 
obveznostmi v procesu sodelovanja ter 
razlago in uporabo prava Evropske 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 
udeležence na finančnem trgu, na 
področjih prava Evropske unije, ki se 
neposredno uporablja zanje. Enako velja 
za nesoglasja v kolegiju nadzornih 
organov.

Or. en
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Predlog spremembe 163
Sari Essayah

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) 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 
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 

(24) 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. 
Države članice lahko omejijo pooblastila 
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 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 Unije 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 
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dostopnih informacij o sporazumih za vse 
zadevne strani.

sporazumov je treba centralizirati za 
zagotovitev pravočasnih, preglednih in 
enostavno dostopnih informacij o 
sporazumih za vse zadevne strani.

Or. en

Predlog spremembe 164
Thomas Mann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) 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 
zlasti na neprekinjen pretok vseh ustreznih 
informacij med pristojnimi organi.

(27) Organ bi moral dejavno spodbujati 
usklajen odziv Evropske unije v zvezi z 
nadzorom, zlasti da se zagotovi pravilno 
delovanje in integriteto finančnih trgov ali 
stabilnost finančnega sistema v Evropski 
uniji. Zato mu je poleg pooblastil za 
ukrepanje v izrednih razmerah treba 
dodeliti tudi splošno funkcijo usklajevanja 
in mediacije. Ukrepi organa morajo biti 
osredotočeni zlasti na neprekinjen pretok 
vseh ustreznih informacij med pristojnimi 
organi.

Or. en

Predlog spremembe 165
Peter Skinner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Za zaščito finančne stabilnosti je treba 
zgodaj opredeliti čezmejne in 
medsektorske trende, mogoča tveganja in 
ranljivosti, ki izhajajo iz mikrobonitetne 
ravni. Organ mora v okviru svoje 

(28) Za zaščito finančne stabilnosti je treba 
zgodaj opredeliti čezmejne in 
medsektorske trende, mogoča tveganja in 
ranljivosti, ki izhajajo iz mikrobonitetne 
ravni. Organ mora v okviru svoje 
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pristojnosti spremljati in oceniti takšen 
razvoj ter redno ali po potrebi priložnostno 
obveščati Evropski parlament, Svet, 
Komisijo, druge evropske nadzorne organe 
in Evropski odbor za sistemska tveganja, 
kadar je to potrebno. Organ mora 
usklajevati tudi teste izjemnih situacij po 
vsej Skupnosti, s katerimi se oceni 
prilagodljivost udeležencev na finančnem 
trgu na neugodne razmere na trgu, in 
zagotoviti, da se na nacionalni ravni za 
take teste uporablja čim bolj usklajena 
metodologija.

pristojnosti spremljati in oceniti takšen 
razvoj ter redno ali po potrebi priložnostno 
obveščati Evropski parlament, Svet, 
Komisijo, druge evropske nadzorne organe 
in Evropski odbor za sistemska tveganja, 
kadar je to potrebno. Organ mora tudi 
sprožiti in usklajevati teste izjemnih 
situacij po vsej Evropski uniji, s katerimi 
se oceni prilagodljivost udeležencev na 
finančnem trgu na neugodne razmere na 
trgu, in zagotoviti, da se na nacionalni 
ravni za take preskuse uporablja čim bolj 
usklajena metodologija. Organ za namene 
obveščenosti pri opravljanju svojih nalog 
pripravi ekonomsko analizo trgov in 
vpliva morebitnega razvoja na trgu nanje.

Or. en

Obrazložitev

Evropski nadzorni organ bo z uporabo ekonomskih analiz lahko sprejemal bolj premišljene 
odločitve o posledicah svojih odločitev za širši trg in o učinkih razvoja na širšem trgu na 
njegove ukrepe. To je v skladu z najboljšo prakso na ravni držav članic.

Predlog spremembe 166
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) 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.

(29) Zaradi globalizacije finančnih storitev 
in vse večjega pomena mednarodnih 
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
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Predlog spremembe 167
Peter Skinner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) 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 
vrednostne papirje in trge, v kateri so 
sorazmerno zastopani udeleženci na 
finančnem trgu v Skupnosti (vključno, kot 
je ustrezno, institucionalni vlagatelji in 
druge finančne institucije, ki same 
uporabljajo finančne storitve), njihovo 
osebje ter potrošniki in zasebni uporabniki 
finančnih storitev, vključno z malimi in 
srednje velikimi podjetji. Interesna skupina 
za vrednostne papirje in trge mora dejavno 
delovati kot povezovalni člen z drugimi 
skupinami uporabnikov na področju 
finančnih storitev, ki jih določi Komisija 
ali so določene z zakonodajo Skupnosti.

(33) 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 osnutkov tehničnih standardov, 
smernic in priporočil opravi oceno 
učinka, da se zagotovi najboljša praksa za 
kakovostno ureditev. 
Za zagotovitev učinkovite zunanje pomoči
je treba ustanoviti interesno skupino za 
vrednostne papirje in trge, v kateri so 
ustrezno zastopani udeleženci na 
finančnem trgu Unije (vključno, kot je 
ustrezno, institucionalni vlagatelji in druge 
finančne institucije, ki same uporabljajo 
finančne storitve), njihovi sindikati, 
akademski krogi ter potrošniki in zasebni 
uporabniki finančnih storitev, vključno z 
malimi in srednje velikimi podjetji. 
Interesna skupina za vrednostne papirje in 
trge mora dejavno, kot povezovalni člen, 
sodelovati z drugimi skupinami 
uporabnikov na področju finančnih 
storitev, ki jih določi Komisija ali so 
določene z zakonodajo EU.

Or. en

Obrazložitev

Zastopanost različnih interesnih skupin ne bi smela biti preprosto sorazmerna, temveč bi 
morala biti pogojena z nalogami, ki jih je treba opraviti.
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Predlog spremembe 168
Udo Bullmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) 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 
vrednostne papirje in trge, v kateri so 
sorazmerno zastopani udeleženci na 
finančnem trgu v Skupnosti (vključno, kot 
je ustrezno, institucionalni vlagatelji in 
druge finančne institucije, ki same 
uporabljajo finančne storitve), njihovo 
osebje ter potrošniki in zasebni uporabniki 
finančnih storitev, vključno z malimi in 
srednje velikimi podjetji. Interesna skupina 
za vrednostne papirje in trge mora dejavno 
delovati kot povezovalni člen z drugimi 
skupinami uporabnikov na področju 
finančnih storitev, ki jih določi Komisija 
ali so določene z zakonodajo Skupnosti.

(33) 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 
vrednostne papirje in trge, v kateri so 
zastopani udeleženci na finančnem trgu 
Unije (vključno, kot je ustrezno, 
institucionalni vlagatelji in druge finančne 
institucije, ki same uporabljajo finančne 
storitve), njihovo osebje ter potrošniki in 
zasebni uporabniki finančnih storitev, 
vključno z malimi in srednje velikimi 
podjetji. Interesno skupino za vrednostne 
papirje in trge bi moralo tvoriti vsaj 15 
predstavnikov potrošnikov in 
uporabnikov, pet neodvisnih vrhunskih 
strokovnjakov in deset predstavnikov 
sektorja in zaposlenih. Interesna skupina 
za vrednostne papirje in trge mora dejavno 
delovati kot povezovalni člen z drugimi 
skupinami uporabnikov na področju 
finančnih storitev, ki jih določi Komisija 
ali so določene z zakonodajo Unije.

Or. en

Predlog spremembe 169
Thijs Berman

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Organ se mora z zainteresiranimi (33) Organ se mora z zainteresiranimi 
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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 
vrednostne papirje in trge, v kateri so 
sorazmerno zastopani udeleženci na 
finančnem trgu v Skupnosti (vključno, kot 
je ustrezno, institucionalni vlagatelji in 
druge finančne institucije, ki same 
uporabljajo finančne storitve), njihovo 
osebje ter potrošniki in zasebni uporabniki 
finančnih storitev, vključno z malimi in 
srednje velikimi podjetji. Interesna skupina 
za vrednostne papirje in trge mora dejavno 
delovati kot povezovalni člen z drugimi 
skupinami uporabnikov na področju 
finančnih storitev, ki jih določi Komisija 
ali so določene z zakonodajo Skupnosti.

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 
vrednostne papirje in trge, v kateri so 
sorazmerno zastopani udeleženci na 
finančnem trgu EU (vključno, kot je 
ustrezno, institucionalni vlagatelji in druge 
finančne institucije, ki same uporabljajo 
finančne storitve), zaposleni, akademski 
krogi, združenja potrošnikov in zasebni 
uporabniki finančnih storitev, vključno z 
malimi in srednje velikimi podjetji. 
Interesna skupina za vrednostne papirje in 
trge mora dejavno delovati kot povezovalni 
člen z drugimi skupinami uporabnikov na 
področju finančnih storitev, ki jih določi 
Komisija ali so določene z zakonodajo 
Unije.

Or. en

Obrazložitev

Sindikati in združenja potrošnikov so organizirani predstavniki zaposlenih in potrošnikov.
Zaradi njihovega poglobljenega znanja o medsektorskih dejavnostih so najbolj usposobljeni 
za zaščito interesov zaposlenih in potrošnikov v interesnih skupinah.

Predlog spremembe 170
Thomas Händel, Jürgen Klute

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) 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 
vrednostne papirje in trge, v kateri so 
sorazmerno zastopani udeleženci na 
finančnem trgu v Skupnosti (vključno, kot 

(33) Organ omogoči posvetovanje z 
zainteresiranimi stranmi o vsem svojem 
delu ter jim zagotovi primerne možnosti, 
da predložijo pripombe k predlaganim 
ukrepom. Zaradi učinkovitosti je treba v ta 
namen ustanoviti interesno skupino za 
vrednostne papirje in trge, v kateri so 
sorazmerno zastopani udeleženci na 
finančnem trgu Unije (vključno, kot je
ustrezno, institucionalni vlagatelji in druge 
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je ustrezno, institucionalni vlagatelji in 
druge finančne institucije, ki same 
uporabljajo finančne storitve), njihovo 
osebje ter potrošniki in zasebni uporabniki 
finančnih storitev, vključno z malimi in 
srednje velikimi podjetji. Interesna skupina 
za vrednostne papirje in trge mora dejavno 
delovati kot povezovalni člen z drugimi 
skupinami uporabnikov na področju 
finančnih storitev, ki jih določi Komisija 
ali so določene z zakonodajo Skupnosti.

finančne institucije, ki same uporabljajo 
finančne storitve), njihovo osebje ter 
potrošniki in zasebni uporabniki finančnih 
storitev, vključno z malimi in srednje 
velikimi podjetji. Interesna skupina za 
vrednostne papirje in trge mora dejavno 
delovati kot povezovalni člen z drugimi 
skupinami uporabnikov na področju 
finančnih storitev, ki jih določi Komisija 
ali so določene z zakonodajo Unije.

Or. en

Obrazložitev

Interesne skupine bi morale imeti možnost, da se z njimi posvetuje o vsem delu organa, za 
katerega menijo, da jih zadeva. Posamezne zainteresirane strani v skupini bi morale same 
odločati, ali naj se z njimi posvetuje.

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) V razpravi o bodočih finančnih 
storitvah in postopku odločanja o njih so 
neprofitne organizacije v primerjavi s 
predstavniki industrije, ki imajo veliko 
sredstev in stikov, odrinjene na rob. Zato 
jim je treba pomagati z ustreznim 
financiranjem njihovih predstavnikov v
interesni skupini za vrednostne papirje in 
trge.

Or. en
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Predlog spremembe 172
Pervenche Berès

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Države članice imajo ključno 
odgovornost za ohranjanje finančne 
stabilnosti na področju kriznega 
upravljanja, zlasti v zvezi s stabilizacijo in 
reševanjem posameznih šibkih udeležencev 
na finančnem trgu. Ukrepi, ki jih organ 
sprejme v izrednih razmerah ali primerih 
reševanja sporov, ki vplivajo na stabilnost 
udeležencev na finančnem trgu, 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.

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

Or. en

Obrazložitev

Zaradi predlogov sprememb k členu 23 v zvezi z omejitvijo zaščitne klavzule.

Predlog spremembe 173
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34a) Komisija na podlagi zbranih 
izkušenj na ravni EU v roku treh let po 
začetku veljavnosti te uredbe določi jasne 
in utemeljene smernice o tem, kdaj lahko 
države članice uporabijo zaščitno 
klavzulo. Uporabo zaščitne klavzule se 
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oceni v skladu s temi smernicami.

Or. en

Obrazložitev

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. In the future, in 
their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate that their 
respective case falls within the scope of the guidance.

Predlog spremembe 174
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) 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.

(38) Organ mora zastopati polno zaposleni 
predsednik, ki ga imenuje Evropski 
parlament potem, ko odbor nadzornikov 
izvede javni izbirni postopek. 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

Predlog spremembe 175
Peter Skinner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Organ mora zastopati polno zaposleni 
predsednik, ki ga v javnem izbirnem 
postopku izbere odbor nadzornikov. Za 

(38) Organ mora zastopati polno zaposleni 
predsednik, ki ga Evropski parlament 
izbere iz ožjega seznama, ki ga je 
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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.

oblikoval 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.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da so za izbiro najbolj primernega kandidata za predsednika pristojni 
tisti, ki imajo na nacionalni ravni največ strokovnega znanja o nadzoru. S tem se prepreči 
politizacijo, do katere bi lahko prišlo, če bi seznam končnih kandidatov oblikovala ena od 
evropskih institucij.

Predlog spremembe 176
Peter Skinner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Za zagotovitev medsektorske 
usklajenosti dejavnosti evropskih 
nadzornih organov se morajo ti organi 
tesno usklajevati v skupnem odboru 
evropskih nadzornih organov in po potrebi 
sprejeti skupna stališča. Skupni odbor 
evropskih nadzornih organov mora 
prevzeti vse funkcije skupnega odbora za 
finančne konglomerate. Kadar je to 
ustrezno, morajo zadevni evropski 
nadzorni organ vzporedno sprejemati tudi 
dokumente, ki spadajo na področje 
pristojnosti Evropskega bančnega organa 
ali Evropskega organa za vrednostne 
papirje in trge.

(39) Za zagotovitev medsektorske 
usklajenosti dejavnosti evropskih 
nadzornih organov se morajo ti organi 
tesno usklajevati prek evropskih 
nadzornih organov (skupni posvetovalni 
odbor) in po potrebi sprejeti skupna 
stališča. Skupni posvetovalni odbor mora 
usklajevati dejavnosti treh evropskih 
nadzornih organov v zvezi s finančnimi 
konglomerati. Kadar je to ustrezno, morajo 
zadevni evropski nadzorni organi 
vzporedno sprejemati tudi dokumente, ki 
spadajo na področje pristojnosti 
evropskega nadzornega organa 
(zavarovanja in poklicne pokojnine) in 
evropskega nadzornega organa 
(bančništvo). Skupnemu posvetovalnemu 
odboru izmenično po načelu letne rotacije 
predsedujejo predsedniki treh evropskih 
nadzornih organov. Predsednik skupnega 
posvetovalnega odbora mora biti 
podpredsednik Evropskega odbora za 
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sistemska tveganja. Skupni posvetovalni 
odbor ima stalni sekretariat, ki ga 
sestavljajo uslužbenci, začasno napoteni iz 
treh evropskih nadzornih organov, in 
omogoča izmenjavo neuradnih informacij 
ter razvoj skupnega kulturnega pristopa v 
vseh treh evropskih nadzornih organih.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se ustrezno opredeli vlogo skupnega odbora, predvidenega v predlogih 
Komisije, in se jo tudi razširi. Skupni odbor bi moral olajšati izmenjavo informacij med 
evropskimi nadzornimi organi ter njihovo skupno usposabljanje. Moral bi imeti tudi stalni 
sekretariat, ki bi mu pomagal pri opravljanju nalog, ki bi lahko vključevale nadzor nad 
finančnimi konglomerati, ter omogočal mikroekonomske raziskave v zvezi z 
makroekonomskim delom osebja ECB v evropskem organu za sistemska tveganja.

Predlog spremembe 177
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) Preučiti bi bilo treba izvajanje nove 
nadzorne strukture in temeljito oceniti 
njeno učinkovitost. Srednje do dolgoročno 
bi bilo treba razmisliti o preoblikovanju 
nadzorne strukture v sistem, ki bi temeljil 
le na dveh organih; prvi bi bil pristojen za 
mikrobonitetni nadzor, drugi pa za 
preglednost, zaščito vlagateljev in 
integriteto trga.

Or. en

Obrazložitev

Nadzorna struktura, kot jo predlaga Komisija, temelji na tradicionalni shemi nadzornih 
organov za različne vrste posrednikov. Ker pa so meje med posredniki nejasne, bi bilo treba 
srednje do dolgoročno preučiti možnosti za drugačno nadzorno strukturo.
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Predlog spremembe 178
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) 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 
prihodki izhajajo večinoma iz obveznih 
prispevkov nacionalnih nadzornih organov 
in splošnega proračuna Evropske unije s 
posebno proračunsko postavko. V zvezi s 
prispevkom Evropske unije je treba 
uporabljati njen proračunski postopek. 
Revizijo zaključnih računov mora 
opravljati Računsko sodišče.

Or. en

Obrazložitev

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 

Predlog spremembe 179
Udo Bullmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) 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 

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

institucij. V zvezi s prispevkom Evropske 
unije je treba uporabljati njen proračunski 
postopek. Revizijo zaključnih računov 
mora opravljati Računsko sodišče.

Or. en

Predlog spremembe 180
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 vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem 
besedilu: organ).

1. S to uredbo se ustanovi Evropski 
nadzorni organ za vrednostne papirje in 
trge (v nadaljnjem besedilu: organ).

Or. en

Predlog spremembe 181
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ deluje v okviru področja uporabe 
Direktive 97/9/ES, Direktive 98/26/ES, 
Direktive 2001/34/ES, Direktive 
2002/47/ES, Direktive 2002/87/ES, 
Direktive 2003/6/ES, Direktive 
2003/71/ES, Direktive 2004/25/ES, 
Direktive 2004/39/ES, Direktive 
2004/109/ES, Direktive 2005/60/ES, 
Direktive 2009/65/ES, Direktive 
2002/65/ES, Direktive 2006/49/ES (brez 
poseganja v pristojnosti Evropskega 
bančnega organa glede bonitetnega 
nadzora), Direktive…[prihodnje direktive 
AIFM] in Uredbe… [prihodnje Uredbe 
CRA], vključno z vsemi direktivami, 

2. Organ deluje v okviru področja uporabe 
Direktive 97/9/ES, Direktive 98/26/ES, 
Direktive 2001/34/ES, Direktive 
2002/47/ES, Direktive 2002/87/ES, 
Direktive 2003/6/ES, Direktive 
2003/71/ES, Direktive 2004/25/ES, 
Direktive 2004/39/ES, Direktive 
2004/109/ES, Direktive 2005/60/ES, 
Direktive 2009/65/ES, Direktive 
2002/65/ES, Direktive 2007/36/ES in
Direktive 2006/49/ES (brez poseganja v 
pristojnosti Evropskega bančnega organa 
glede bonitetnega nadzora), Direktive 
[AIFM] in Uredbe (ES) št. 1060/2009 
[CRA] ter v okviru ustreznih delov 
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uredbami in sklepi, ki temeljijo na teh 
dokumentih, ter kakršnega koli drugega 
dokumenta Skupnosti, ki na organ prenaša 
naloge.

direktiv 2005/60/ES in 2002/65/ES, 
kolikor se ti uporabljata za podjetja, ki 
zagotavljajo investicijske storitve, ali za 
kolektivne naložbene podjeme, ki tržijo 
svoje enote ali delnice, 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

Obrazložitev

Pristojnosti organa je treba razširiti ne le na direktive, predlagane v stališču Sveta, temveč 
tudi na direktivo o pravicah delničarjev (2007/36/ES).

Predlog spremembe 182
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ deluje v okviru področja uporabe 
Direktive 97/9/ES, Direktive 98/26/ES, 
Direktive 2001/34/ES, Direktive 
2002/47/ES, Direktive 2002/87/ES, 
Direktive 2003/6/ES, Direktive 
2003/71/ES, Direktive 2004/25/ES,
Direktive 2004/39/ES, Direktive 
2004/109/ES, Direktive 2005/60/ES, 
Direktive 2009/65/ES, Direktive 
2002/65/ES, Direktive 2006/49/ES (brez 
poseganja v pristojnosti Evropskega 
bančnega organa glede bonitetnega 
nadzora), Direktive…[prihodnje direktive 
AIFM] in Uredbe… [prihodnje Uredbe 
CRA], vključno z vsemi direktivami, 
uredbami in sklepi, ki temeljijo na teh 
dokumentih, ter kakršnega koli drugega 
dokumenta Skupnosti, ki na organ prenaša 
naloge.

Organ deluje v okviru področja uporabe 
Direktive 97/9/ES, Direktive 98/26/ES, 
Direktive 2001/34/ES, Direktive 
2002/47/ES, Direktive 2002/87/ES, 
Direktive 2003/6/ES, Direktive 
2003/71/ES, Direktive 2004/39/ES, 
Direktive 2004/109/ES, Direktive 
2005/60/ES, Direktive 2009/65/ES, 
Direktive 2002/65/ES, Direktive 
2006/49/ES (brez poseganja v pristojnosti 
Evropskega bančnega organa glede 
bonitetnega nadzora), 
Direktive…[prihodnje direktive AIFM] in 
Uredbe… [prihodnje Uredbe CRA], 
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
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Obrazložitev

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

Predlog spremembe 183
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ deluje v okviru področja uporabe 
Direktive 97/9/ES, Direktive 98/26/ES, 
Direktive 2001/34/ES, Direktive 
2002/47/ES, Direktive 2002/87/ES, 
Direktive 2003/6/ES, Direktive 
2003/71/ES, Direktive 2004/25/ES,
Direktive 2004/39/ES, Direktive 
2004/109/ES, Direktive 2005/60/ES, 
Direktive 2009/65/ES, Direktive 
2002/65/ES, Direktive 2006/49/ES (brez 
poseganja v pristojnosti Evropskega 
bančnega organa glede bonitetnega 
nadzora), Direktive…[prihodnje direktive 
AIFM] in Uredbe… [prihodnje Uredbe 
CRA], 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 
Direktive 97/9/ES, Direktive 98/26/ES, 
Direktive 2001/34/ES, Direktive 
2002/47/ES, Direktive 2002/87/ES, 
Direktive 2003/6/ES, Direktive 
2003/71/ES, Direktive 2004/39/ES, 
Direktive 2004/109/ES, Direktive 
2005/60/ES, Direktive 2009/65/ES, 
Direktive 2002/65/ES, Direktive 
2006/49/ES (brez poseganja v pristojnosti 
Evropskega bančnega organa glede 
bonitetnega nadzora), 
Direktive…[prihodnje direktive AIFM] in 
Uredbe… [prihodnje Uredbe CRA], 
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
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Obrazložitev

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA’s powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flexibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a “contact committee” to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that that committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA’s powers in Article 1(2).

Predlog spremembe 184
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ deluje v okviru področja uporabe 
Direktive 97/9/ES, Direktive 98/26/ES, 
Direktive 2001/34/ES, Direktive 
2002/47/ES, Direktive 2002/87/ES, 
Direktive 2003/6/ES, Direktive 
2003/71/ES, Direktive 2004/25/ES, 
Direktive 2004/39/ES, Direktive 
2004/109/ES, Direktive 2005/60/ES, 
Direktive 2009/65/ES, Direktive 
2002/65/ES, Direktive 2006/49/ES (brez 
poseganja v pristojnosti Evropskega 
bančnega organa glede bonitetnega 
nadzora), Direktive…[prihodnje direktive 
AIFM] in Uredbe… [prihodnje Uredbe 
CRA], 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 in Direktive 97/9/ES, Direktive 
98/26/ES, Direktive 2001/34/ES, Direktive 
2002/47/ES, Direktive 2002/87/ES, 
Direktive 2003/6/ES, Direktive 
2003/71/ES, Direktive 2004/25/ES, 
Direktive 2004/39/ES, Direktive 
2004/109/ES, Direktive 2005/60/ES, 
Direktive 2009/65/ES, Direktive 
2002/65/ES, Direktive 2006/49/ES (brez 
poseganja v pristojnosti Evropskega 
bančnega organa glede bonitetnega 
nadzora), Direktive…[prihodnje direktive 
AIFM] in Uredbe… [prihodnje Uredbe 
CRA], 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
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Predlog spremembe 185
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 a. Organ deluje tudi na področju 
dejavnosti, ki jo zajema zakonodaja iz 
odstavka 2, med drugim kar zadeva 
pravice delničarjev, upravljanje podjetij, 
revizije in računovodsko poročanje, pod 
pogojem, da je tovrstno ukrepanje organa 
nujno za zagotovitev učinkovite in 
dosledne uporabe zakonodaje iz odstavka 
2. Organ ustrezno ukrepa tudi v zvezi s 
ponudbami za prevzem, obračuni in 
poravnavami, listinjenjem, prodajo „na 
kratko“ ter izvedenimi finančnimi 
instrumenti, vključno z standardizacijo.

Or. en

Predlog spremembe 186
Gianni Pittella

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 
Evropske unije.

Or. en
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Predlog spremembe 187
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Cilj organa je prispevati k: boljšemu 
delovanju notranjega trga, kar vključuje 
zlasti visoko, učinkovito in usklajeno 
stopnjo ureditve in nadzora, aščiti 
vlagateljev, agotovitvi integritete, 
učinkovitosti in pravilnega delovanja 
finančnih trgov, aščiti stabilnosti 
finančnega sistema in epitvi 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 podpira finančno vzdržnost in 
stabilen evropski finančni trg, pri čemer 
skuša prispevati k: (i) boljšemu delovanju 
notranjega trga, kar vključuje zlasti visoko, 
učinkovito in usklajeno stopnjo ureditve in 
nadzora, (ii) zaščiti vlagateljev; (iii) 
zagotovitvi 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 Unije iz 
člena 1(2), spodbuja nadzorno 
konvergenco ter izdaja mnenja za Evropski 
parlament, Svet in Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 188
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 
vlagateljev, (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 

4. Cilj organa je prispevati k: (i) boljšemu 
delovanju in konkurenčnosti notranjega 
trga s finančno vključenostjo in enakimi 
konkurenčnimi pogoji, s preprečevanjem 
in odpravljanjem sistemskih in čezmejnih 
tveganj ter zlasti z visoko, učinkovito in 
usklajeno stopnjo ureditve in nadzora na 
evropski ravni, (ii) zaščiti vlagateljev, (iii) 
zagotavljanju integritete, učinkovitosti in 
pravilnega delovanja finančnih trgov, (iv) 
zaščiti stabilnosti finančnega sistema in (v) 
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zakonodaje Skupnosti iz člena 1(2), 
spodbuja nadzorno konvergenco ter izdaja 
mnenja za Evropski parlament, Svet in 
Komisijo.

krepitvi mednarodnega usklajevanja 
nadzora. krepitvi mednarodnega 
usklajevanja nadzora. 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

Predlog spremembe 189
Gianni Pittella

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 
vlagateljev, (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) zaščiti 
vlagateljev, (ii) boljšemu delovanju 
notranjega trga, kar vključuje zlasti 
visoko, učinkovito in usklajeno stopnjo 
ureditve in nadzora, ter ustrezni 
obveščenosti vlagateljev, (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 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 190
Thomas Mann

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 
vlagateljev, (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 in kakovosti notranjega trga, kar 
vključuje zlasti visoko, učinkovito in 
usklajeno stopnjo ureditve in nadzora, (ii) 
zaščiti vlagateljev, (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 Unije iz 
člena 1(2), spodbuja nadzorno 
konvergenco ter izdaja mnenja za Evropski 
parlament, Svet in Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 191
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 
vlagateljev, (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 

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 tekmovalnosti med državami 
članicami pri strogosti nadzora ter 
izvajanju uredbe, (ii) zaščiti vlagateljev, 
(iii) zagotavljanju integritete, učinkovitosti 
in pravilnega delovanja finančnih trgov, 
(iv) zaščiti stabilnosti finančnega sistema 
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zakonodaje Skupnosti iz člena 1(2), 
spodbuja nadzorno konvergenco ter izdaja 
mnenja za Evropski parlament, Svet in 
Komisijo.

in (v) krepitvi mednarodnega usklajevanja 
nadzora. 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

Predlog spremembe 192
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 
vlagateljev, (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 
vlagateljev, drugih zainteresiranih strani 
in javnih financ, (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 Unije iz 
člena 1(2), spodbuja nadzorno 
konvergenco ter izdaja mnenja za Evropski 
parlament, Svet in Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 193
Marta Andreasen

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Cilj organa je prispevati k: (i) boljšemu 4. Cilj organa je prispevati k: (i) boljšemu 
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delovanju notranjega trga, kar vključuje 
zlasti visoko, učinkovito in usklajeno 
stopnjo ureditve in nadzora, (ii) zaščiti 
vlagateljev, (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.

delovanju notranjega trga, kar vključuje 
zlasti visoko, učinkovito in usklajeno 
stopnjo ureditve in nadzora, (ii) zaščiti 
vlagateljev, (iii) zagotavljanju integritete, 
učinkovitosti in pravilnega delovanja 
finančnih trgov ter vzdrževanju likvidnosti 
v vseh tržnih pogojih, (iv) zaščiti 
stabilnosti finančnega sistema in (v) 
krepitvi mednarodnega usklajevanja 
nadzora. 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

Nadzorni organ ukrepa za zaščito likvidnosti trga. 

Predlog spremembe 194
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 
vlagateljev, (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 
vlagateljev, (iii) zagotavljanju integritete, 
učinkovitosti in pravilnega delovanja 
finančnih trgov ter njihovih trajnostnih 
povezav z realnim gospodarstvom, (iv) 
zaščiti stabilnosti finančnega sistema in (v) 
krepitvi mednarodnega usklajevanja 
nadzora. 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.
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Or. en

Predlog spremembe 195
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 
vlagateljev, (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 
vlagateljev, (iii) zagotavljanju integritete, 
učinkovitosti in pravilnega delovanja 
finančnih trgov, (iv) zmanjševanju 
procikličnosti finančnega sistema ter na 
splošno k zaščiti kratkoročne, 
srednjeročne in dolgoročne  stabilnosti 
finančnega sistema in (v) krepitvi 
mednarodnega usklajevanja nadzora. 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

Predlog spremembe 196
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 
vlagateljev, (iii) zagotavljanju integritete, 
učinkovitosti in pravilnega delovanja 
finančnih trgov, (iv) zaščiti stabilnosti 

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

finančnega sistema in (v) krepitvi
nemotenega izvajanja monetarne politike 
na trgih in zagotavljanju sledljivosti 
posojil ter nadzora nad bančnimi depoziti 
in institucionalnimi skladi. 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

Predlog spremembe 197
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 
vlagateljev, (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 
vlagateljev, (iii) zagotavljanju integritete, 
učinkovitosti in pravilnega delovanja 
finančnih trgov, (iv) zaščiti stabilnosti 
finančnega sistema in (v) krepitvi 
mednarodnega usklajevanja nadzora, pri 
čemer upošteva potrebo po povečanju 
konkurenčnosti in inovativnosti na 
notranjem trgu ter po zagotavljanju 
globalne konkurenčnosti.  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

Pomembno je, da se pri vsakem ukrepu, ki ga sprejme evropski nadzorni organ, upošteva 
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stanje globalne konkurenčnosti in med drugim prepreči regulativna arbitraža. Evropski 
nadzorni organ bi moral izvesti tudi ekonomske analize, da bi lahko sprejemal bolj 
premišljene odločitve o posledicah svojih odločitev za širši trg in o učinkih razvoja na širšem 
trgu na njegove ukrepe. To je v skladu z najboljšo prakso na ravni držav članic.

Predlog spremembe 198
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 
vlagateljev, (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 
vlagateljev, (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 Unije iz člena 1(2), spodbuja 
nadzorno konvergenco, izdaja mnenja za 
Evropski parlament, Svet in Komisijo, ter 
opravlja ekonomsko analizo trga za 
uresničevanje svojih ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 199
Gianni Pittella

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 
vlagateljev, (iii) zagotavljanju integritete, 

4. Cilj organa je prispevati k: (i) boljšemu 
delovanju notranjega trga, kar vključuje 
zlasti visoko, učinkovito in usklajeno 
stopnjo ureditve in nadzora, (ii) zaščiti 
vlagateljev, (iii) zagotavljanju integritete, 
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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.

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 
prava Evropske unije iz člena 1(2) zgoraj, 
spodbuja nadzorno konvergenco ter izdaja 
mnenja za Evropski parlament, Svet in 
Komisijo.

Or. en

Predlog spremembe 200
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 
vlagateljev, (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 
deponentov in vlagateljev, (iii) 
zagotavljanju integritete, učinkovitosti in 
pravilnega delovanja finančnih trgov, (iv) 
zaščiti stabilnosti finančnega sistema, (v) 
krepitvi mednarodnega usklajevanja 
nadzora ter (vi) preprečevanju regulativne 
arbitraže in prispevanju k enakim 
konkurenčnim pogojem. 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
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 
vlagateljev, (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 
deponentov in vlagateljev, (iii) 
zagotavljanju integritete, učinkovitosti in 
pravilnega delovanja finančnih trgov, (iv) 
zaščiti stabilnosti finančnega sistema, (v) 
krepitvi mednarodnega usklajevanja 
nadzora ter (vi) razvoju skupnih 
metodologij za ocenjevanje učinka 
značilnosti proizvodov in distribucijskega 
procesa na finančni položaj institucij in 
zaščito potrošnikov, da bi tako zagotovili 
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

Predlog spremembe 202
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 
vlagateljev, (iii) zagotavljanju integritete, 
učinkovitosti in pravilnega delovanja 
finančnih trgov, (iv) zaščiti stabilnosti 

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

finančnega sistema (v) krepitvi 
mednarodnega usklajevanja nadzora in (vi) 
doseganju ciljev ekonomske in monetarne 
unije. 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

Predlog spremembe 203
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 
vlagateljev, (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 
deponentov in vlagateljev, (iii) 
zagotavljanju integritete, učinkovitosti in 
pravilnega delovanja finančnih trgov, (iv) 
zaščiti stabilnosti finančnega sistema, (v) 
krepitvi mednarodnega usklajevanja 
nadzora ter (vi) preprečevanju regulativne 
arbitraže in doseganju enakih 
konkurenčnih pogojev. 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 204
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 
vlagateljev, (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 
vlagateljev, (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 EU iz člena 1(2), spodbuja 
nadzorno konvergenco ter izdaja mnenja za 
Evropski parlament, Svet in Komisijo. 
Opravlja tudi ekonomske analize trgov za 
doseganje svojih ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 205
Ramon Tremosa i Balcells

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 
vlagateljev, (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 

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

arbitraže in doseganju 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 
ekonomsko analizo trga za uresničevanje 
svojih ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 206
Thomas Mann

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 
vlagateljev, (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 
deponentov in vlagateljev, (iii) 
zagotavljanju integritete, učinkovitosti in 
pravilnega delovanja finančnih trgov, (iv) 
zaščiti stabilnosti finančnega sistema, (v) 
krepitvi mednarodnega usklajevanja 
nadzora ter (vi) preprečevanju regulativne 
arbitraže in doseganju enakih 
konkurenčnih pogojev. 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 207
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 
vlagateljev, (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 
vlagateljev, (iii) zagotavljanju integritete, 
učinkovitosti in pravilnega delovanja 
finančnih trgov, (iv) zaščiti stabilnosti 
finančnega sistema in (v) krepitvi 
mednarodnega usklajevanja nadzora ter
(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

Predlog spremembe 208
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 
vlagateljev, (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), 

4. Cilj organa je prispevati k: (i) boljšemu 
delovanju notranjega trga, kar vključuje 
zlasti visoko, učinkovito in usklajeno 
stopnjo ureditve in nadzora, (ii) zaščiti 
vlagateljev, (iii) zagotavljanju integritete, 
učinkovitosti in pravilnega delovanja 
finančnih trgov, (iv) zaščiti stabilnosti 
finančnega sistema, (v) krepitvi 
mednarodnega usklajevanja nadzora ter 
(iv) povečanju usklajenosti in sodelovanja 
pri mednarodnem nadzoru, krepitvi 
globalne konkurenčnosti in podpiranju 
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spodbuja nadzorno konvergenco ter izdaja 
mnenja za Evropski parlament, Svet in 
Komisijo.

finančnega razvoja manj razvitih 
gospodarstev. 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

Predlog spremembe 209
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 
vlagateljev, (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 
deponentov in vlagateljev, (iii) 
zagotavljanju integritete, učinkovitosti in 
pravilnega delovanja finančnih trgov, (iv) 
zaščiti stabilnosti finančnega sistema, (v) 
krepitvi mednarodnega usklajevanja 
nadzora ter (vi) razvoju skupnih 
metodologij za ocenjevanje učinka 
značilnosti proizvodov in distribucijskega 
procesa na finančni položaj institucij in 
zaščito potrošnikov, da bi tako zagotovili 
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

Na podlagi izkušenj iz leta 2008/2009 bi bilo treba na ravni Unije izvajati teste izjemnih 
situacij, vključno z oceno učinka na uporabnike, pri čemer bi bilo treba uporabljati skupne 
metodologije, da bi tako za vse ustvarili enakovredne pogoje pri finančnih injekcijah.
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Predlog spremembe 210
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 
vlagateljev, (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 
vlagateljev, (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 uskladitve 
in uporabe zakonodaje Unije iz člena 1(2), 
spodbuja nadzorno povezovanje in 
konvergenco, izdaja mnenja za Evropski 
parlament, Svet in Komisijo, ter opravlja 
ekonomsko analizo trga za uresničevanje 
svojih ciljev.

Or. en

Predlog spremembe 211
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 
vlagateljev, (iii) zagotavljanju integritete, 
učinkovitosti in pravilnega delovanja 
finančnih trgov, (iv) zaščiti stabilnosti 
finančnega sistema in (v) krepitvi 

4. Cilj organa je prispevati k: (i) boljšemu 
delovanju notranjega trga, kar vključuje 
zlasti visoko, učinkovito in usklajeno 
stopnjo ureditve in nadzora, (ii) zaščiti 
vlagateljev, (iii) zagotavljanju integritete, 
učinkovitosti in pravilnega delovanja 
finančnih trgov, (iv) zaščiti stabilnosti 
finančnega sistema in (v) krepitvi 
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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.

mednarodnega usklajevanja nadzora. 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 ekonomsko analizo trga za 
uresničevanje svojih ciljev.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se pri vsakem ukrepu, ki ga sprejme evropski nadzorni organ, upošteva 
stanje konkurenčnosti na svetovni ravni in med drugim prepreči regulativna arbitraža.
Evropski nadzorni organ bi moral izvesti tudi ekonomske analize, da bi lahko sprejemal bolj 
premišljene odločitve o posledicah svojih odločitev za širši trg in o učinkih razvoja na širšem 
trgu na njegove ukrepe. To je v skladu z najboljšo prakso na ravni držav članic.

Predlog spremembe 212
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. ESFS), ki deluje kot mreža nadzornih 
organov, kot je podrobneje opredeljeno v 
členu 39. Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge sodeluje z Evropskim 
odborom za sistemska tveganja, v 
nadaljnjem besedilu:

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 213
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. ESRB, kot je določeno v členu 21 te 
uredbe.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 214
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Organ pri opravljanju nalog, ki so mu 
podeljene s to uredbo, deluje neodvisno in 
objektivno v izrecnem interesu Evropske 
unije.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zaščititi regulativno, nadzorno, institucionalno in finančno neodvisnost evropskih 
nadzornih organov. Zato je predlagano, da se v uredbo vključi jasna določba v zvezi z 
neodvisnostjo evropskih nadzornih organov. Določba bi dopolnjevala druge določbe iz uredb, 
ki med drugim zadevajo neodvisnost predsednika evropskih nadzornih organov.

Predlog spremembe 215
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
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Evropski sistem finančnega nadzora
1. Organ je del evropskega sistema 
finančnega nadzora (v nadaljnjem 
besedilu ESFS), ki deluje kot mreža 
nadzornih organov in združuje vse organe 
v državah članicah in Evropski uniji s 
pristojnostmi na področju finančnega 
nadzora iz te uredbe in sorodnih uredb 
EU.  Njegov glavni cilj je zagotoviti 
močan in dosleden evropski nadzor nad 
finančnimi institucijami, ki bo vnesel 
zaupanje v finančni sistem, spodbudil 
trajnostno evropsko rast in služil 
potrebam podjetij in državljanov.
2. Sistem ESFS sestavljajo:
(a) evropski odbor za sistemska tveganja, 
ustanovljen z Uredbo (EU) št. .../... 
[ESRB]; 
(b) evropski nadzorni organ (bančništvo), 
ustanovljen z Uredbo (EU) št. .../...  
[EBA];
(c) evropski nadzorni organ (zavarovanja 
in poklicne pokojnine), ustanovljen z 
Uredbo (EU) št. .../... [EIOPA],
(d) organ,
(e) skupni odbor evropskih nadzornih 
organov (JCESA) iz člena 40;
(f) organe 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. Vse strani v nadzoru ESFS tesno 
sodelujejo na podlagi popolnega zaupanja 
in medsebojnega spoštovanja, v skladu z 
načelom lojalnega sodelovanja po členu 
4(3) Pogodbe EU.
4. Vse finančne institucije so podvržene 
pravno zavezujočim aktom iz zakonodaje 
Unije in nadzoru pristojnih organov, ki so 
del ESFS.
5. ESFS pristojnim organom ne 
preprečuje izvajanja nacionalnih 
nadzornih pooblastil v skladu s pravno 
zavezujočimi evropskimi akti in 
mednarodnimi načeli o varnem in 
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skrbnem poslovanju pri bančnem 
nadzoru.
6. Pravico nadzora nad finančnimi 
institucijami v Evropski uniji imajo samo 
nadzorni organi, ki so vključeni v evropski 
sistem finančnih nadzornikov.

Or. en

Predlog spremembe 216
Udo Bullmann

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „udeleženec na finančnem trgu“ je 
oseba, v zvezi s katero se uporabljajo 
določbe zakonodaje iz člena 1(2) ali 
nacionalno pravo za izvajanje takšne 
zakonodaje;

(1) „udeleženec na finančnem trgu“ 
pomeni podjetje, katerega poglavitna 
dejavnost je sprejemanje depozitov, 
dajanje posojil, zagotavljanje 
zavarovalnih storitev ali drugih finančnih 
storitev svojim strankam ali članom ali ki 
se ukvarja s finančnimi naložbami ali 
trgovanjem za svoj račun, in katero koli 
drugo podjetje ali subjekt, ki deluje v 
Evropski uniji, katerega poslovna 
dejavnost je podobne narave, četudi ni 
neposredno povezano s širšo javnostjo.

Or. en

Predlog spremembe 217
Antolín Sánchez Presedo

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Sistemsko tveganje je tveganje za 
razkroj finančnih storitev, ki ga 
povzročijo velike motnje v delovanju 
celotnega finančnega sistema ali njegovih 
delov in ki lahko resno škoduje realnemu 
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gospodarstvu. Vse vrste finančnih 
institucij in posrednikov, trgov, 
infrastruktur ter instrumentov so lahko do 
določene mere sistemsko pomembne.

Or. en

Predlog spremembe 218
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Čezmejno tveganje je tveganje, ki ga 
povzročajo ekonomska neravnotežja ali 
finančne motnje v vsej ali delih Evropske 
unije in ki bi lahko zelo škodovalo 
transakcijam med gospodarskimi subjekti 
dveh ali več držav članic, delovanju 
notranjega trga ali javnim financam EU 
ali njenih držav članic. Do določene mere 
lahko imajo čezmejne razsežnosti vse vrste 
ekonomskih ali finančnih tveganj.

Or. en

Predlog spremembe 219
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Organ pri opravljanju nalog, ki so mu 
podeljene s to uredbo, deluje neodvisno in 
objektivno v izrecnem interesu Evropske 
unije. 

Or. en
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Obrazložitev

Trije evropski nadzorni organ bi morali delovati v interesu celotne EU.

Predlog spremembe 220
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 z evropsko razsežnostjo.

Or. en

Predlog spremembe 221
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez 
de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sedež organa je v Parizu. Sedež organa je v Frankfurtu. 

Or. en

Predlog spremembe 222
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sedež organa je v Parizu. Sedež organa je v [...]. 

Or. en
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Obrazložitev

V sklepih Evropskega sveta z dne 13. decembra 2003 je poudarjeno: „Predstavniki držav 
članic, ki so se srečali na ravni vodij držav ali vlad, so se nazadnje dogovorili, da se pri 
določanju sedežev uradov in agencij, ki bodo ustanovljene v prihodnje, prednostno mesto 
nameni državam pristopnicam, potem ko se bodo te pridružile Uniji, kar ne vpliva na dejstvo, 
da bo sedež evropskega javnega tožilstva, če bo to ustanovljeno, v Luksemburgu, v skladu 
določbami sklepa z dne 8. aprila 1965.”

Predlog spremembe 223
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organ ima naslednje naloge: 1. Za zagotovitev učinkovitega in 
doslednega evropskega nadzora nad 
finančnimi institucijami ima organ
naslednje naloge:

Or. en

Predlog spremembe 224
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 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 dosledni uporabi prava 
Unije, zlasti s prizadevanjem za skupno 
kulturo na področju nadzora, z 
zagotavljanjem usklajene, smotrne in 
učinkovite uporabe zakonodaje iz člena 
1(2), s preprečevanjem regulatorne 
arbitraže, posredovanjem in reševanjem 
sporov med pristojnimi organi, 
zagotavljanjem skladnega delovanja 
kolegijev nadzornih organov in 
sprejemanjem ukrepov, tudi v izrednih 
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razmerah;

Or. en

Predlog spremembe 225
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 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 Evropske unije ter 
oblikovanjem smernic, priporočil in 
osnutkov tehničnih standardov, ki temeljijo 
na tej uredbi in zakonodaji iz člena 1(2);

Or. en

Predlog spremembe 226
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 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 pristojnimi organi, 
spodbujanjem skladnega delovanja 
kolegijev nadzornih organov in 
sprejemanjem ukrepov v izrednih 
razmerah;

(b) prispeva k dosledni uporabi standardov 
in zakonodaje Unije, 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 
pristojni organi, zagotavljanjem skladnega 
delovanja kolegijev nadzornih organov in, 
med drugim, sprejemanjem ukrepov v 
izrednih razmerah;

Or. en
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Predlog spremembe 227
Udo Bullmann

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 228
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) potrdi, ali pogodbe, ki jih ponuja 
osrednja klirinška ustanova, izpolnjujejo 
pogoje za kliring;

Or. en

Obrazložitev

Da bi zmanjšali tveganje nasprotne stranke in zagotovili, da udeleženci na trgu v večji meri 
opravljajo kliring  pogodb na izvedene finančne instrumente v osrednjih klirinških ustanovah, 
mora ESMA odločiti, ali pogodbe, ki jih ponuja osrednja klirinška ustanova, izpolnjujejo 
pogoje za kliring. Potreben je enoten postopek izdaje dovoljenj, da bi osrednjim nasprotnim 
strankam omogočili nudenje storitev na notranjem trgu Evropske unije. Pri tem morajo biti 
udeleženi vsi pristojni nadzorni organi, da bi zagotovili enotno prakso organov in se izognili 
regulativni arbitraži.
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Predlog spremembe 229
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) uvrsti v javni register vse pogodbe, ki 
izpolnjujejo pogoje kliringa, in vse 
osrednje klirinške ustanove, ki so bile 
pooblaščene za kliring pogodb;

Or. en

Obrazložitev

Udeleženci na trgu morajo biti seznanjeni z obstojem obveznosti kliringa za pogodb, za katere 
je bilo ocenjeno, da izpolnjujejo pogoje kliringa.

Predlog spremembe 230
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) se pogaja in sklepa sporazume o 
izmenjavi informacij z nadzornimi organi 
tretjih držav in postopkih za ravnanje v 
izrednih razmerah;

Or. en

Obrazložitev

Ker so trgi izvedenih finančnih instrumentov po vsem svetu, je treba v EU vzpostaviti trden 
okvir za sodelovanje z infrastrukturami in udeleženci na trgih zunaj Evropske unije.
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Predlog spremembe 231
Udo Bullmann

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f a) oblikuje podatkovne zbirke na 
področju svojih pristojnosti in področjih, 
predpisanih v zakonodaji, omenjeni v 
členu 1(2). Zbrani podatki morajo biti na 
voljo vsem udeležencem na trgu in morajo 
vsebovati ključne informacije o 
registriranih udeležencih na trgu, 
proizvodih ter neprimernem ravnanju in 
transakcijah, če zakonodaja, omenjena v 
členu 1(2), predpisuje njihovo razkritje;

Or. en
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Predlog spremembe 233
Gianni Pittella

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) krepi zaščito vlagateljev, še zlasti z 
upravljanjem oddelka, pristojnega za 
uveljavljanje usklajenih predpisov EU 
glede razkritja proizvodov in postopkov 
prodaje malim vlagateljem za vse 
proizvode in storitve pri malih naložbah. 
Evropski bančni organ in evropski organ 
za zavarovanja in poklicne pokojnine 
nudita vso potrebno podporo in 
sodelovanje, s čimer evropskemu organu 
za vrednostne papirje in trge omogočita 
ustrezno izvrševanje naloge.

Or. en

Predlog spremembe 234
Pervenche Berès

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) krepi zaščito vlagateljev, še zlasti z 
upravljanjem oddelka, pristojnega za:
– izdajo dovoljenj za trženje novega 
proizvoda in njihov preklic, 
– nadzor nad razvojem proizvodov po 
šestih mesecih njihovega trženja, 
– zagotavljanje usklajenega uveljavljanja 
predpisov EU glede razkritja proizvodov 
in postopkov prodaje (vsem malim 
vlagateljem za vse proizvode in storitve pri 
malih naložbah). 
Evropski bančni organ in evropski organ 
za zavarovanja in poklicne pokojnine 
nudita vso potrebno podporo in 
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sodelovanje, s čimer evropskemu organu 
za vrednostne papirje in trge omogočita 
ustrezno izvrševanje naloge 

Or. en

Obrazložitev

ESMA bi bilo treba podeliti nalogo zaščite vlagateljev. Za to nalogo mora biti pristojen le en 
nadzorni organ. Tako bi se najbolj približali „dvoglavemu“ pristopu, ne da bi bilo treba 
korenito spremeniti vse tri predlagane uredbe o ESFS.

Predlog spremembe 235
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f b) krepi zaščito vlagateljev, še zlasti z 
uveljavljanjem usklajenih predpisov EU 
glede razkritja proizvodov in postopkov 
prodaje malim vlagateljem za vse 
proizvode in storitve pri malih naložbah. 
Evropski bančni organ in evropski organ 
za zavarovanja in poklicne pokojnine 
nudita vso potrebno podporo in 
sodelovanje, s čimer evropskemu organu 
za vrednostne papirje in trge omogočita 
ustrezno izvrševanje naloge..

Or. en

Predlog spremembe 236
Marta Andreasen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) uravnava dejavnosti ustvarjalcev 
trga, da bi zagotovili likvidnost, 
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konkurenčnost in preglednost;

Or. en

Obrazložitev

Ustvarjalci trga ne bi smeli imeti prednosti na škodo vlagateljev.

Predlog spremembe 237
Antolín Sánchez Presedo

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) po potrebi prevzame vse sedanje 
naloge od Odbora evropskih 
zakonodajalcev za vrednostne papirje;

Or. en

Predlog spremembe 238

Antolín Sánchez Presedo

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) na spletnem mestu objavlja in redno 
posodablja informacije v zvezi s 
področjem svojih dejavnosti, da se 
javnosti zagotovijo enostavno dostopne 
informacije;

Or. en
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Predlog spremembe 239
Wolf Klinz

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

ESMA bi moral biti pooblaščen za izvajanje testov izjemnih situacij, da bi zagotovil prožnost 
sistema in pridobil ustrezne informacije na podlagi usklajenega načina poročanja in 
metodologije v skladu s členom 17.

Predlog spremembe 240
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sprejemanje individualnih odločb, 
naslovljenih na udeležence na finančnem 
trgu, v posebnih primerih iz člena 9(6), 
člena 10(3) in člena 11(4);

črtano

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

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) prepove trgovanje z nekaterimi 
proizvodi ali vrstami transakcij, da se ne 
škodi varnosti vlagateljev, urejenemu 
delovanju in celovitosti finančnih trgov ali 
stabilnosti celega finančnega sistema 
Unije ali dela tega sistema.

Or. en

Predlog spremembe 242
Antolín Sánchez Presedo

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) spodbuja usklajeno delovanje 
pristojnih organov, kot je navedeno v 
členu 16, ki naj med drugim uporabijo 
svoja pooblastila kot člani organa, da bi 
zagotovili enotno ukrepanje EU pri 
preprečevanju sistemskih in čezmejnih 
tveganj;

Or. en
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Predlog spremembe 243
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) zagotovi skladnost z direktivo 
2003/6/ES, da se zaščiti vlagatelje, 
urejeno delovanje in celovitost finančnih 
trgov ali stabilnost celega finančnega 
sistema Unije ali dela tega sistema.

Or. en

Predlog spremembe 244
Thomas Mann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) zbira potrebne informacije v zvezi z 
udeleženci na trgu in tržnimi strukturami,
da je z vsem seznanjen;

Or. en

Predlog spremembe 245
Ramon Tremosa i Balcells

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) neposredno zbira potrebne 
informacije o finančnih institucijah;

Or. en
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Predlog spremembe 246
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) neposredno zbira potrebne 
informacije pri finančnih institucijah;

Or. en

Obrazložitev

Za izpolnitev ciljev iz člena 1(4) in zagotovitev ustreznega mikrotržnega nadzora mora imeti 
ESMA dostop do vseh pomembnih podatkov udeležencev na trgu.

Predlog spremembe 247
Markus Ferber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) prepove trgovanje z nekaterimi 
proizvodi ali vrstami transakcij, da se 
prepreči večjo škodo urejenemu delovanju 
in celovitosti finančnih trgov ali 
stabilnosti celega finančnega sistema 
Unije ali dela tega sistema.

Or. en

Obrazložitev

Prepoved nekaterih proizvodov bi morala biti zadnji možni ukrep, in sicer če je delovanje 
trgov resno ogroženo.
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Predlog spremembe 248
Thomas Mann

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (f b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) prepove trgovanje z nekaterimi 
proizvodi ali vrstami transakcij, da se 
prepreči večjo škodo urejenemu delovanju 
in celovitosti finančnih trgov, tudi v zvezi 
z zaščito vlagateljev, ali večjo škodo 
stabilnosti celega finančnega sistema 
Unije ali dela tega sistema.

Or. en

Predlog spremembe 249
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (f b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) usklajuje delo svojih članov pri 
zbiranju potrebnih informacij pri 
finančnih institucijah;

Or. en

Obrazložitev

Ker so trgi izvedenih finančnih instrumentov po vsem svetu, je treba v EU vzpostaviti trden 
okvir za sodelovanje z infrastrukturami in udeleženci na trgih zunaj Evropske unije.
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Predlog spremembe 250
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Organ pri izvajanju svojih pooblastil iz 
odstavka 2, prvi pododstavek, točki (a) in 
(d), upošteva nacionalne zakone držav 
članic, ki so v skladu z zakonodajo Unije.

Or. en

Predlog spremembe 251
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1

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

Or. en

Predlog spremembe 252
Sari Essayah

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. 

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 253
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, 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

Predlog spremembe 254
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. Organ 
tesno sodeluje s pristojnimi organi in se 
pri izvrševanju izključne nadzorne 
pristojnosti in izvajanju preiskav opira na 
njihovo znanje, zmogljivosti in 
pooblastila.

Or. en

Obrazložitev

Organ mora tesno sodelovati s pristojnimi organi. Nujno je, da se nova nadzorna struktura 
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pri izvrševanju izključne nadzorne pristojnosti in izvajanju preiskav opira na znanje, 
zmogljivosti in pooblastila organov.

Predlog spremembe 255
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 evropska
pooblastila za preiskovanje in izvrševanje, 
kot je določeno v ustrezni zakonodaji, ter 
možnost zaračunavanja pristojbin. 

Or. en

Predlog spremembe 256
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ izvršuje vso izključno nadzorno 
pristojnost glede osrednjih klirinških 
ustanov in bonitetnih agencij v skladu z 
Uredbo (ES) št. 1060/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 
2009 o bonitetnih agencijah1.
__________
1 UL L 302, 17.11.2009, str. 1.

Or. en
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Predlog spremembe 257
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6a
Pooblastila pristojnih organov v državah 

članicah, ki so člani organa
Za uresničitev ciljev organa so pristojni 
organi držav članic, ki so člani organa, 
pooblaščeni za sprejemanje 
preprečevalnih in popravljalnih 
nadzornih ukrepov. Ta pooblastila v zvezi 
s finančnimi institucijami, ki se izvajajo 
sorazmerno, jim omogočajo, 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 
interesov, dobro upravljanje, likvidnost, 
določbe, dividende in politike prejemkov);
e) ločijo ali oddvojijo storitve bančnega 
poslovanja z občani od trgovanja in 
drugih dejavnosti za nejavne gospodarske 
družbe v primeru resnega tveganja, 
ocenjenega po enotnih merilih;
f) začasno omeji ali prepove nekatere 
proizvode ali vrste transakcij, ki lahko 
neposredno ali posredno povzročijo 
prekomerno nestalnost na trgih ali motnje 
v celotnem evropskem finančnem sistemu, 
javnih financah ali realnem gospodarstvu 
oziroma njihovem delu;
g) v primeru, ko se na podlagi enotnih 
meril ugotovi notranje tveganje, 
finančnim institucijam odredi delovanje 
prek podružnice;
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h) izreka odvračilne kazni;
i) izloči upravitelje in direktorje;
j) odstavi izvršne direktorje ali člane 
uprave;
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 so 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 nadzoruje izjave upraviteljev 
in direktorjev o obrestih, dejavnostih in 
sredstvih; 
o) zahteva razvoj podrobnega reševalnega 
mehanizma, ki se ga redno posodablja in 
ki vključuje strukturiran mehanizem za 
zgodnje posredovanje, ukrepe za hitro 
izvedbo sanacijskih ukrepov in načrt 
ukrepov v primeru stečaja;
p) prekliče licence in odvzame potne liste;

q) hitro in kar najbolj sistematično 
sprejme protokole za dosego enotnega 
odziva na evropski ravni, da bi preprečili 
motnje na trgu ali jih odpravili.

Or. en



AM\808173SL.doc 75/97 PE439.456v01-00

SL

Predlog spremembe 258
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnični standardi Enotni pravilnik

Or. en

Predlog spremembe 259
Antolín Sánchez Presedo

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. Za zagotovitev učinkovitega in 
doslednega evropskega nadzora nad 
finančnimi institucijami Komisija ob 
upoštevanju mednarodnih načel, s 
katerimi se EU strinja in so v skladu z 
njeno zakonodajo, sprejme regulativne 
standarde in potrdi nadzorne standarde, 
da prek uredb in sklepov oblikuje enotni 
pravilnik za evropski finančni nadzor.

Or. en

Predlog spremembe 260
Antolín Sánchez Presedo

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1b. Enotni pravilnik:
a) natančno navaja opredelitve iz 
evropske zakonodaje;
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b) podrobno navaja skupne elemente v 
zvezi z zahtevami iz evropske zakonodaje 
glede poročanja in razkritja;
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 Evropsko unijo ali njenim večjim 
delom;
e) opredeli primerne regulativne in 
nadzorne standarde za odziv na čezmejna 
tveganja, ki jih ugotovi organ ali evropske 
institucije v celotni Evropski uniji ali 
njenem večjem delu;
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

Predlog spremembe 261
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 zakonodaji iz člena 1(2), ali jih 
pripravi na prošnjo Komisije. Tehnični 
standardi ne vključujejo političnih 
odločitev in odražajo načelo 
sorazmernosti. Organ osnutke standardov 
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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, navedeno v členu 1(2).  
Osnutke standardov se istočasno 
posreduje Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 262
Thomas Mann

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 dopolnitev in spremembo elementov, ki 
niso bistveni za zakonodajne akte, 
navedene v členu 1(2). Tehnični standardi 
prispevajo k skupnemu pravilniku, vendar 
niso strateške odločitve, njihova vsebina 
pa je omejena na zakonodajo, ki je 
podlaga zanje.

Or. en

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

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 dopolnitev in spremembo elementov, ki 
niso bistveni za zakonodajne akte, 
navedene v členu 1(2). Tehnični standardi 
niso strateške odločitve, njihova vsebina 
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pa je omejena na zakonodajo, ki je 
podlaga zanje. 

Or. en

Predlog spremembe 264
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 vključujejo strateških 
odločitev, njihova vsebina pa je omejena 
na zakonodajo, ki je podlaga zanje.

Or. en

Predlog spremembe 265
Gianni Pittella

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) in 1(2a). Organ 
osnutke standardov predloži Komisiji v 
potrditev. 

Or. en
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Predlog spremembe 266
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 so nesorazmerni glede na 
posebno nujnost zadeve. Za mnenje 
zaprosi tudi interesno skupino za 
vrednostne papirje in trge iz člena 22.

Or. en

Predlog spremembe 267
Gianni Pittella

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, 
po potrebi organizira odprta javna 
posvetovanja o tehničnih standardih ter 
analizira morebitne s tem povezane stroške 
in koristi, razen če so takšna posvetovanja 
in analiza nesorazmerni s področjem 
uporabe in učinkom zadevnih tehničnih 
standardov ali povezani s posebno 
nujnostjo zadeve. 

Or. en
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Predlog spremembe 268
Anni Podimata

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, 
po potrebi organizira odprta javna 
posvetovanja o tehničnih standardih ter 
analizira morebitne s tem povezane stroške 
in koristi, razen če so takšna posvetovanja 
in analiza nesorazmerni s področjem 
uporabe in učinkom zadevnih tehničnih 
standardov ali povezani s posebno 
nujnostjo zadeve. 

Or. en

Predlog spremembe 269
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 sprejetjem tehničnih 
standardov po potrebi organizira odprta 
javna posvetovanja o tehničnih standardih 
ter analizira morebitne s tem povezane 
stroške in koristi. Interesna skupina, 
omenjena v členu 22, lahko v postopku 
posreduje svoje mnenje ali priporočila.

Or. en
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Predlog spremembe 270
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 sprejetjem osnutka tehničnih 
standardov izvede odprta javna 
posvetovanja o teh standardih ter analizira 
morebitne s tem povezane stroške in 
koristi. Za mnenje zaprosi tudi interesno 
skupino za vrednostne papirje in trge iz 
člena 22.

Or. en

Predlog spremembe 271
Thomas Mann

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 sprejetjem osnutka tehničnih 
standardov izvede odprta javna 
posvetovanja o teh standardih ter analizira 
morebitne s tem povezane stroške in koristi 
ter njihovo uporabnost na evropskem trgu 
finančnih storitev. Za mnenje zaprosi tudi 
interesno skupino za bančništvo iz člena 
22.

Or. en
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Predlog spremembe 272
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ pri oblikovanju tehničnih 
standardov upošteva vso raznolikost 
akterjev na finančnih trgih ter različne 
učinke, ki jih bodo standardi imeli na 
različne vrste udeležencev na trgu. 

Or. en

Predlog spremembe 273
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ osnutke standardov predloži v 
potrditev Komisiji, obenem pa tudi 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 274
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 

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

Or. en

Obrazložitev

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA. 

Predlog spremembe 275
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 
osnutkov 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 276
Peter Skinner

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 

Komisija v treh mesecih po prejemu 
osnutkov standardov odloči, ali jih bo 
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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.

potrdila, deloma potrdila ali zavrnila. 
Komisija lahko ta rok podaljša za en 
mesec. O svoji odločitvi obvesti Evropski 
parlament in Svet ter navede razloge 
zanjo.

Or. en

Obrazložitev

Komisija ne bi smela biti pooblaščena za spreminjane tehničnih standardov. Ti so tehnične 
narave, zato jih lahko razvijajo le strokovnjaki iz evropskega nadzornega organa. Komisija 
pa jih lahko zavrne v celoti ali delno, če so neustrezni iz pravnih razlogov ali zaradi 
delovanja enotnega trga.

Predlog spremembe 277
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 
osnutkov standardov odloči, ali jih bo 
potrdila, deloma potrdila ali zavrnila. 
Komisija lahko ta rok podaljša za en 
mesec. O svoji odločitvi obvesti Evropski 
parlament in Svet ter navede razloge 
zanjo.

Or. en

Predlog spremembe 278
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 

Komisija v treh mesecih po prejemu 
osnutkov tehničnih standardov odloči, ali 
bo potrdila osnutke nadzornih standardov, 
če so ti v skladu z evropsko zakonodajo. V 
tem času lahko Komisija ta rok podaljša za 
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spremembami, če je to v interesu 
Skupnosti. 

en mesec. Komisija lahko osnutke 
tehničnih standardov potrdi le delno ali s 
spremembami, če so bili oblikovani kot 
regulativni standardi. V obeh primerih 
lahko Komisija ta rok podaljša za en 
mesec.

Or. en

Predlog spremembe 279
Gianni Pittella

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 
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 Evropske 
unije. 

Or. en

Predlog spremembe 280
Anni Podimata

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija brez predhodne uskladitve z 
organom ne sme spremeniti vsebine 
tehničnih standardov, ki jih je pripravil 
organ, kot je določeno v tem členu.

Or. en
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Predlog spremembe 281
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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. 

črtano

Or. en

Predlog spremembe 282
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. 

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

Or. en

Predlog spremembe 283
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 pošlje nazaj organu.
Organ lahko spremeni osnutek 
standardov na podlagi predlaganih 
sprememb Komisije ter jih znova predloži 
Komisiji v potrditev. 
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Or. en

Obrazložitev

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA. 

Predlog spremembe 284
Gianni Pittella

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 oziroma jih namerava potrditi
samo delno ali s spremembami, pošlje 
organu nazaj osnutek standardov, pri 
čemer navede svoje pripombe in opažanja.
Organ lahko spremeni osnutek 
standardov na podlagi pripomb Komisije 
ter jih znova predloži Komisiji v potrditev.

Or. en

Predlog spremembe 285
Gianni Pittella

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, pošlje njihov osnutek nazaj 
organu, in mu pisno pojasni, zakaj so 
standardi v nasprotju z javnim interesom 
Evropske unije, ne spoštujejo načela 
sorazmernosti ali ovirajo povezovanje 
enotnega evropskega trga.
Organ v roku šestih tednov osnutke 
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standardov spremeni ob ustreznem 
upoštevanju pomislekov Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 286
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 prejetju 
spremenjenih standardov potrdi 
predložene standarde s spremembami, kot 
jih predlaga organ, ali pa jih zavrne ter o 
svoji odločitvi obvesti Evropski parlament 
in Svet, pri čemer navede razloge zanjo.

Or. en

Obrazložitev

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Predlog spremembe 287
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 enem mesecu po prejemu 
spremenjenih standardov potrdi 
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predložene standarde s spremembami, kot 
jih predlaga organ, ali pa jih zavrne.

Or. en

Obrazložitev

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Predlog spremembe 288
Antolín Sánchez Presedo

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme regulativne standarde 
kot delegirane akte v skladu s členi 7a do 
7d te uredbe, nadzorne standarde pa 
potrdi kot izvedbene akte po postopku v 
skladu s členom 291 PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 289
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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. Komisija sprejme delegirane akte v 
skladu s členi 7a do 7d, ki so namenjeni 
oblikovanju tehničnih standardov iz 
odstavka 1. Akti so v obliki uredb ali 
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sklepov.

Or. en

Predlog spremembe 290
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 ustreznega postopka so 
standardi objavljeni v Uradnem listu 
Evropske unije pod naslovom  „Delegirani 
standardi EU“ ali „Izvedbeni standardi 
EU“.

Or. en

Predlog spremembe 291
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 spreminja v skladu z novo evropsko 
zakonodajo.

Or. en
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Predlog spremembe 292
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 in nadzornih 
standardov.

Or. en

Predlog spremembe 293
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Prenos 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 tem sočasno uradno 
obvesti Evropski parlament in Svet.
3. Pooblastila za sprejemanje delegiranih 
aktov se Komisiji dodelijo pod pogoji iz 
členov 7b in 7c.

Or. en
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Predlog spremembe 294
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 b
Preklic prenesenih pooblastil

1. Prenesena pooblastila iz člena 7 lahko 
prekliče Evropski parlament ali Svet.
2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek o morebitnem preklicu 
prenesenih pooblastil, o tem obvesti drugo 
institucijo in Komisijo v doglednem času 
pred sprejetjem končne odločitve, pri 
čemer navede prenesena pooblastila, ki bi 
lahko bila preklicana, ter morebitne 
razloge za preklic.
3. Sklep o preklicu začne veljati takoj ali 
na poznejši datum, naveden v tem sklepu. 
Sklep ne vpliva na veljavnost delegiranih 
aktov, ki so že v veljavi. Objavi se v 
Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 295
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 
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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 delegiranemu aktu, ta ne 
začne veljati. Institucija, ki nasprotuje 
delegiranemu aktu, navede razloge za to.

Or. en

Predlog spremembe 296
Pervenche Berès

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za vzpostavitev doslednih, smotrnih in 
učinkovitih nadzornih praks znotraj 
sistema ESFS ter zagotovitev skupne, 
enotne in usklajene uporabe zakonodaje 
Skupnosti organ izdaja smernice in 
priporočila, naslovljena na pristojne organe 
ali udeležence na finančnem trgu. 

Za vzpostavitev doslednih, smotrnih in 
učinkovitih nadzornih praks znotraj 
sistema ESFS ter zagotovitev skupne, 
enotne in usklajene uporabe zakonodaje 
Unije organ izdaja smernice in priporočila, 
naslovljena na pristojne organe ali 
udeležence na finančnem trgu. Organ za 
področja, za katera je z zakonodajo 
pooblaščen, da razvije tehnične standarde 
v skladu s členom 7 te uredbe, izda 
smernice in priporočila zatem, ko so bili 
standardi sprejeti.

Or. en
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Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da se standardov, kadar jih zakonodaja predpisuje, ne zamenja s 
smernicami in priporočili. Gre za pravno varnost. Poleg tega morajo imeti evropski nadzorni 
organi v skladu z glavnim ciljem, ki je oblikovanje trdnega enotnega pravilnika, pri 
predlaganju standardov zelo močna pooblastila za sprejemanje pobud ter zakonodajna 
pooblastila.   

Predlog spremembe 297
Thomas Mann

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za vzpostavitev doslednih, smotrnih in 
učinkovitih nadzornih praks znotraj 
sistema ESFS ter zagotovitev skupne, 
enotne in usklajene uporabe zakonodaje 
Skupnosti organ izdaja smernice in 
priporočila, naslovljena na pristojne organe 
ali udeležence na finančnem trgu. 

Za vzpostavitev doslednih, smotrnih in 
učinkovitih nadzornih praks znotraj 
sistema ESFS - z njimi bi preprečili 
„tekmovanje v zniževanju“ standardov, da 
ne bi nacionalni organi namenoma 
zniževali nadzornih standardov v želji, da 
bi povečali konkurenčnost svojih 
finančnih centrov - ter za zagotovitev 
skupne, enotne in usklajene uporabe 
zakonodaje Unije organ izdaja smernice in 
priporočila, naslovljena na pristojne organe 
ali udeležence na finančnem trgu. 

Or. en

Predlog spremembe 298
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ opravi javna posvetovanja o 
smernicah in priporočilih ter analizira 
morebitne s tem povezane stroške in 
koristi. Za mnenje zaprosi tudi interesno 
skupino za vrednostne papirje in trge iz 
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člena 22.

Or. en

Predlog spremembe 299
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernice in priporočila se objavijo na 
spletnih straneh organa.

Or. en

Predlog spremembe 300
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi si na vse mogoče načine 
prizadevajo za uskladitev s temi 
smernicami in priporočili. 

Pristojni organi in udeleženci na 
finančnem trgu si na vse mogoče načine 
prizadevajo za uskladitev s temi 
smernicami in priporočili. 

Or. en

Predlog spremembe 301
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak pristojni organ v dveh mesecih po 
izdaji smernic ali priporočil sprejme 
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odločitev, ali bo ravnal v skladu z njimi. 
Kadar pristojni organ ne upošteva 
smernic ali priporočil, o svojih razlogih za 
to obvesti organ. Organ se lahko za vsak 
primer posebej odloči za objavo razlogov 
pristojnega organa. 

Or. en

Predlog spremembe 302
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po izdaji smernic in priporočil vsi 
udeleženci na finančnem trgu vsako leto 
jasno in natančno poročajo, ali se ravnajo 
po njih.

Or. en

Predlog spremembe 303
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ v svojem letnem poročilu navede, 
kateri nacionalni organ ni ravnal v skladu 
z izdanimi smernicami in priporočili, ter 
na kratko opiše, kako bo zagotovil, da 
bodo nacionalni organi v prihodnje 
ravnali v skladu z njimi. Enake 
informacije vključi tudi za glavne večje 
udeležence na finančnem trgu.

Or. en
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Predlog spremembe 304
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar pristojni organ ne upošteva teh 
smernic ali priporočil, o svojih razlogih za 
tako ravnanje obvesti organ.

Kadar pristojni organ ne upošteva teh 
smernic ali priporočil, svoje razloge za to 
posreduje organu, ki jih javno objavi.

Or. en

Obrazložitev

Da bi okrepili izvajanje tehničnih standardov, bi bilo smiselno okrepiti načelo „upoštevaj ali 
pojasni“.


