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Predlog spremembe 171
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o ustanovitvi 
Evropskega bančnega organa

Predlog UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o ustanovitvi 
Evropskega nadzornega organa za 
bančništvo

Or. en

Predlog spremembe 172
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 173
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1a) Evropski parlament je dolgo pred 
finančno krizo redno pozival k okrepitvi 
resnično enakih konkurenčnih pogojev za 
vse akterje na evropski ravni, obenem pa 
je opozarjal na velike pomanjkljivosti v 
evropskem nadzoru nad vse bolj 
povezanimi finančnimi trgi (v svoji 
resoluciji z dne 13. aprila 2000 o 
sporočilu Komisije o izvajanju okvira za 
finančne trge: akcijski načrt1, v svoji 
resoluciji z dne 25. novembra 2002 o 
pravilih bonitetnega nadzora v Evropski 
uniji2, v svoji resoluciji z dne 11. julija o 
politiki finančnih storitev (2005–2010) –
Bela knjiga3, v svoji resoluciji z dne 23. 
septembra 2008 s priporočili Komisiji o 
hedge skladih in skladih zasebnega 
kapitala4, v svoji resoluciji z dne 9. 
oktobra 2008 s priporočili Komisiji o 
nadaljevanju Lamfalussyjevega procesa: 
prihodnja struktura nadzora5, v svoji 
resoluciji z dne 22. aprila 2009 o predlogu 
Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
o začetku opravljanja in opravljanju 
dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja 
(Solventnost II)6 ter v svoji resoluciji z dne 
23. aprila 2009 o predlogu Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
bonitetnih agencijah7).
___________
1 UL L 40, 7.2.2001, str. 453. 
2UL C 25 E, 29.1.2004, str. 394.
3 UL C 175 E, 10.7.2008, str. xx.

4 UL C 8 E, 14.1.2010, str. 26.

5 UL C 9 E, 15.1.2010, str. 48.
6 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0251.
7 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0279.
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Predlog spremembe 174
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3a) 2. aprila 2009 so voditelji držav 
skupine G 20 v izjavi voditeljev z 
naslovom „Globalni načrt za obnovo in 
reforme“ zapisali: „Ukrepali bomo za 
oblikovanje močnejšega, globalno 
skladnejšega nadzornega in regulativnega 
okvira za finančni sektor prihodnosti, ki 
bo podpiral vzdržno globalno rast ob 
upoštevanju potreb podjetij in 
državljanov.“

Or. en

Predlog spremembe 175
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Finančna in gospodarska kriza je 
povzročila dejanska in resna tveganja za 
stabilnost notranjega trga. Obnovitev in 
vzdrževanje stabilnega in zanesljivega 
finančnega sistema je nepogrešljiv pogoj za 
ohranjanje zaupanja in skladnosti na 
notranjem trgu ter s tem za ohranjanje in 
izboljšanje pogojev za vzpostavitev v celoti 
integriranega in delujočega notranjega trga 
na področju finančnih storitev. Poleg tega 
globlji in bolj integrirani finančni trgi 
zagotavljajo boljše priložnosti za 
financiranje in razpršitev tveganja ter tako 
prispevajo k izboljšanju sposobnosti 

(5) Finančna in gospodarska kriza je 
povzročila dejanska in resna tveganja za 
stabilnost finančnega sistema in 
notranjega trga. Obnovitev in vzdrževanje 
stabilnega in zanesljivega finančnega 
sistema na svetovni in evropski ravni je 
nepogrešljiv pogoj za ohranjanje zaupanja 
in skladnosti na notranjem trgu ter s tem za 
ohranjanje in izboljšanje pogojev za 
vzpostavitev v celoti integriranega in 
delujočega notranjega trga na področju 
finančnih storitev. Poleg tega globlji in bolj 
integrirani finančni trgi zagotavljajo boljše 
priložnosti za financiranje in razpršitev 
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gospodarstev za obvladovanje pretresov. tveganja ter tako prispevajo k izboljšanju 
sposobnosti gospodarstev za obvladovanje 
pretresov. 

Or. en

Predlog spremembe 176
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

(7) Evropski sistem finančnega nadzora
mora biti povezana mreža nacionalnih in 
evropskih nadzornih organov, pri čemer 
reden vsakodnevni nadzor nad finančnimi 
institucijami ostaja naloga pristojnih 
organov držav članic, osrednjo vlogo pri 
nadzoru nad čezmejnimi skupinami pa 
imajo kolegiji nadzornih organov. Doseči 
je treba tudi večjo usklajenost in dosledno 
in skladno uporabo evropskih pravil in 
standardov za finančne institucije in trge 
po vsej Evropski uniji. Poleg Evropskega 
nadzornega organa za zavarovanja in 
poklicne pokojnine ter Evropskega 
nadzornega organa za vrednostne papirje 
in trge je treba ustanoviti Evropski 
nadzorni organ za bančništvo (to so 
evropski nadzorni organi) ter njihov 
skupni odbor. Evropski odbor za 
sistemska tveganja, ki je evropski organ za 
makronadzor, dopolnjuje evropski sistem 
finančnega nadzora. Organ se razvija v 
skladu z najboljšimi praksami na evropski 
in mednarodni ravni. Eden od možnih 
pristopov je vzpostavitev nove ravni 
neposrednega nadzora s strani organa. 
Da bi preprečili izkrivljanja na 
mednarodni ravni in okrepili evropski 
sistem finančnega nadzora, je treba 
uvedbo neposrednega nadzora podrobno 
oceniti in razmisliti o njej, da se izboljša 
nadzor velikih finančnih institucij, med 
katerimi jih je veliko po svoji naravi 
svetovnih in deluje na ravni EU. To velja 
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predvsem za tiste velike finančne 
institucije, ki se ukvarjajo z velikimi 
bančnimi posli za podjetja ali z drugimi 
dejavnostmi, ki bi lahko predstavljale 
sistemsko tveganje za notranji trg, ter za 
sistemske finančne institucije, ki so 
opredeljene na mednarodni ravni. To 
vprašanje bo podrobneje obravnavano v 
prvi reviziji te uredbe, kot je določeno v 
členu 66, ki naj se izvede najpozneje v 
treh letih po začetku veljavnosti te uredbe. 

Or. en

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

(7) Evropski sistem finančnega nadzora
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. Kolegiji nadzornih organov izvajajo 
nadzor nad čezmejnimi institucijami, ki 
nimajo evropske razsežnosti. 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 Skupnosti. Poleg Evropskega 
nadzornega organa za zavarovanja in 
poklicne pokojnine ter Evropskega 
nadzornega organa za vrednostne papirje 
in trge je treba ustanoviti Evropski bančni 
organ ter Evropski nadzorni organ 
(skupni odbor). Evropski odbor za 
sistemska tveganja je del evropskega 
sistema finančnega nadzora.



PE439.457v01-00 8/76 AM\808174SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Boljša razlaga besedila.

Predlog spremembe 178
Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 179
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Evropski bančni organ (v nadaljnjem 
besedilu: organ) mora prispevati k 

(9) Organ mora spodbujati finančno 
vzdržnost in močan evropski finančni trg
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izboljšanju delovanja notranjega trga, zlasti 
tudi z zagotavljanjem visoke, učinkovite in 
skladne stopnje zakonske ureditve in 
nadzora ob upoštevanju različnih interesov 
vseh držav članic, zaščiti deponentov in 
vlagateljev, zagotovitvi integritete, 
učinkovitosti in pravilnega delovanja 
finančnih trgov, zaščiti stabilnosti 
finančnega sistema ter krepitvi
mednarodnega usklajevanja nadzora v 
korist gospodarstva na splošno, vključno s 
finančnimi institucijami ter drugimi 
zainteresiranimi stranmi, potrošniki in 
zaposlenimi. Da lahko organ izpolnjuje 
svoje cilje, je nujno in ustrezno, da je organ 
Skupnosti s statusom pravne osebe ter je 
pravno, upravno in finančno neodvisen.

za izboljšanje delovanja in konkurenčnosti 
notranjega trga na podlagi finančne 
vključitve in enakih konkurenčnih 
pogojev ter za preprečevanje in 
odpravljanje sistemskih in čezmejnih 
tveganj in zagotavljanje visoke, učinkovite 
in skladne evropske stopnje zakonske 
ureditve in nadzora ob upoštevanju 
različnih interesov vseh držav članic; za
preprečitev regulativne arbitraže in 
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev; 
za zaščito deponentov in vlagateljev ter 
drugih zainteresiranih strani in javnih 
financ; za zagotovitev integritete, 
učinkovitosti, preglednosti in pravilnega 
delovanja finančnih trgov ter njihovega 
vzdržnega odnosa z realnim 
gospodarstvom; za zmanjševanje 
procikličnosti financ in zaščito stabilnosti 
finančnega sistema; za spodbujanje 
nemotenega izvajanja monetarne politike 
na trgih ter zagotavljanje sledljivosti 
posojil; za doseganje ciljev EMU; ter za 
krepitev mednarodnega usklajevanja 
nadzora v korist gospodarstva na splošno, 
vključno s finančnimi institucijami ter 
drugimi zainteresiranimi stranmi, 
potrošniki in zaposlenimi. Njegove naloge 
vključujejo tudi spodbujanje povezovanja 
in konvergence nadzora za spodbujanje 
najboljših praks, svetovanje institucijam 
EU na področju regulacije in nadzora 
bančništva, plačil in elektronskega 
denarja ter s tem povezanih vprašanj 
upravljanja podjetij, revizij in finančnega 
poročanja. Da lahko organ izpolnjuje svoje 
cilje, je nujno in ustrezno, da je evropski 
organ s statusom pravne osebe ter je 
pravno, upravno in finančno neodvisen.

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

(9) Evropski bančni organ (v nadaljnjem 
besedilu: organ) mora prispevati k 
izboljšanju delovanja notranjega trga, zlasti 
tudi z zagotavljanjem visoke, učinkovite in 
skladne stopnje zakonske ureditve in 
nadzora ob upoštevanju različnih interesov 
vseh držav članic, da prepreči regulativno 
arbitražo in zagotovi enake konkurenčne 
pogoje za vse, zaščiti deponentov in 
vlagateljev, zagotovitvi integritete, 
učinkovitosti in pravilnega delovanja 
finančnih trgov, zaščiti stabilnosti 
finančnega sistema ter krepitvi 
mednarodnega usklajevanja nadzora v 
korist gospodarstva na splošno, vključno s 
finančnimi institucijami ter drugimi 
zainteresiranimi stranmi, potrošniki in 
zaposlenimi, ob hkratnem upoštevanju 
potrebe po povečanju konkurence in 
inovacij na notranjem trgu ter 
zagotavljanju svetovne konkurenčnosti. 
Njegove naloge vključujejo tudi 
spodbujanje konvergence nadzora, 
svetovanje institucijam EU na področju 
regulacije in nadzora bančništva, plačil in 
elektronskega denarja ter s tem povezanih 
vprašanj upravljanja podjetij, revizij in 
finančnega poročanja. Da lahko organ 
izpolnjuje svoje cilje, je nujno in ustrezno, 
da je organ Skupnosti s statusom pravne 
osebe ter je pravno, upravno in finančno 
neodvisen.

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati je treba potrebo po krepitvi konkurence in inovacij, kot je navedeno v 
Skinnerjevem poročilu.
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Predlog spremembe 181
Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 182
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9a) Močan bančni nadzor na ravni EU 
mora ustrezati vsem ključnim 
mednarodno priznanim načelom nadzora. 
Prvo načelo na seznamu „Ključna načela 
za učinkovit bančni nadzor“, ki ga je 
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sprejel Baselski odbor za bančni nadzor, 
določa, da je predpogoj za učinkovit 
bančni nadzor, da imajo nadzorni organi 
„pooblastila, da obravnavajo skladnost z 
zakonodajo ter vprašanja v zvezi z 
varnostjo in stabilnostjo.“ Zato je treba 
prepoznati in jasno opredeliti glavna 
vprašanja v zvezi z varnostjo in 
stabilnostjo bančnega sistema na ravni 
EU, tj. glede sistemskega tveganja (v 
smislu svetovnega tveganja) in 
čezmejnega tveganja (v smislu evropskega 
tveganja).

Or. en

Predlog spremembe 183
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9b) Uredba sprejema opredelitev 
sistemskega tveganja, ki so jo skupaj
oblikovali Mednarodni denarni sklad, 
Banka za mednarodne poravnave in 
Odbor za finančno stabilnost ter je bila 
sprejeta 28. oktobra 2009 v okviru 
Poročila finančnim ministrom in 
guvernerjem skupine G 20 na zahtevo 
voditeljev držav skupine G 20 iz aprila 
2009. V poročilu je sistemsko tveganje 
opredeljeno kot „tveganje za prekinitev 
finančnih storitev, ki jo (i) povzroči 
oslabitev celotnega finančnega sistema ali 
njegovih delov in ki (ii) lahko ima resne 
negativne posledice za realno 
gospodarstvo. Ključna za to opredelitev je 
omemba negativnih zunanjih učinkov 
zaradi prekinitve ali neuspeha finančne 
institucije, trga ali instrumenta. Vse vrste 
finančnih posrednikov, trgov in 
infrastrukture so lahko do določene mere 
sistemsko pomembne.“
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Or. en

Predlog spremembe 184
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9c) Opredelitev čezmejnega tveganja 
vključuje vsa tveganja, ki ga povzročijo 
ekonomska neravnovesja ali finančni 
neuspehi v celotni Evropski uniji ali v 
njenih delih, ki lahko imajo znatne 
negativne posledice za poslovanje med 
gospodarskimi subjekti iz dveh ali več 
držav članic, za delovanje notranjega trga 
ali za javne finance EU ali katere od 
držav članic. Vse vrste gospodarskih in 
finančnih tveganj so lahko do določene 
mere pomembne za čezmejno poslovanje.

Or. en

Predlog spremembe 185
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12a) Glede na horizontalni učinek 
Direktive 2005/60/ES ta uredba ne posega 
v obstoječi institucionalni okvir držav 
članic na področju preprečevanja pranja 
denarja in financiranja terorizma. Organ 
pri ukrepanju v zvezi z Direktivo 
2005/60/ES upošteva obstoječi okvir in po 
potrebi sodeluje z drugimi zadevnimi 
telesi.

Or. en
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Predlog spremembe 186
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Zaželeno je, da organ spodbuja 
usklajen pristop na področju zajamčenih 
vlog za zagotovitev enakih konkurenčnih 
pogojev in enakovredne obravnave 
deponentov po vsej Skupnosti. Ker so 
sistemi zajamčenih vlog predmet 
upravnega nadzora v njihovih državah 
članicah in ne regulativnega nadzora, mora 
biti organ sposoben uresničevati svoja 
pooblastila na podlagi te uredbe v zvezi s 
sistemom zajamčenih vlog in njegovim 
upravljavcem.

(13) Zaželeno je, da organ spodbuja 
usklajen pristop na področju zajamčenih 
vlog za zagotovitev enakih konkurenčnih 
pogojev in enakovredne obravnave 
deponentov po vsej Skupnosti. Ker so 
sistemi zajamčenih vlog predmet 
upravnega nadzora v njihovih državah 
članicah in ne regulativnega nadzora, mora 
biti organ sposoben uresničevati svoja 
pooblastila na podlagi te uredbe v zvezi s 
sistemom zajamčenih vlog in njegovim 
upravljavcem. Vloga organa se pregleda, 
ko bo ustanovljen Evropski sklad za 
zajamčene vloge. 

Or. en

Obrazložitev

Vlogo organa na področju zajamčenih vlog je treba pregledati, ko bo ustanovljen Evropski 
sklad za zajamčene vloge.

Predlog spremembe 187
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13a) Za dosego ciljev organa in 
zagotovitev doslednega in učinkovitega 
nadzora na evropski ravni je treba 
organom držav članic, ki so pristojni 
organi in so člani organa, zagotoviti 
številna pooblastila za sprejemanje 
preventivnih in popravnih nadzornih 
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ukrepov ob hkratnem spodbujanju 
skupnega, usklajenega in povezanega 
delovanja. Ta pooblastila se izvajajo v 
skladu z načelom sorazmernosti ter 
vključujejo zmožnost, da organi držav 
članic zahtevajo in prejmejo zadostne 
informacije; nalagajo zahteve za 
poročanje in razkritje; izvajajo 
inšpekcijske preglede na kraju samem; 
sprejemajo previdnostne ukrepe (vključno 
z ukrepi, ki zadevajo politike glede 
navzkrižij interesov, dobrega upravljanja, 
likvidnosti, rezervacij, dividend in 
prejemkov); razdelijo ali ločijo bančno 
poslovanje s prebivalstvom od trgovanja 
in drugih dejavnosti, ki ne zadevajo 
zagotavljanja javnih dobrin, v primeru 
znatnega tveganja, ocenjenega na podlagi 
skupnih meril; omejijo ali začasno 
prepovejo določene proizvode ali vrste 
transakcij, ki lahko neposredno ali 
posredno povzročijo čezmerno 
nestanovitnost trgov ali motnje na trgih; 
naložijo finančnim institucijam, da 
morajo v primerih, ko je to utemeljeno na 
podlagi skupnih meril, delovati prek 
podružnic; nalagajo odvračilne kazni; 
izključijo poslovodje in direktorje; 
odstavijo vodstvene delavce ali upravni 
odbor; začasno posredujejo v finančnih 
institucijah; odpravijo ugodnost omejene 
odgovornosti za velike delničarje 
finančnih institucij, če ti v odločilnih 
primerih ne zastopajo aktivno interesov 
družbe; razširijo finančno odgovornost na 
osebe, ki so vpletene v resne kršitve; 
hranijo, če je to primerno, ustrezne izjave 
za zagotavljanje integritete in 
odgovornosti; zahtevajo pripravo kriznih 
načrtov; razveljavijo licence in odvzamejo 
potne liste; sprejmejo protokole za 
oblikovanje skupnega in učinkovitega 
odgovora.

Or. en
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Predlog spremembe 188
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13b) Enotni pravilnik je ključen za 
zagotavljanje doslednega usklajevanja in 
skladnega izvajanja zakonodaje, pravil in 
standardov na področju finančnih 
storitev. Regulativni in nadzorni standardi 
za razvoj enotnega pravilnika morajo 
preprečiti regulativno arbitražo ter hkrati 
zagotoviti enake konkurenčne pogoje in 
zadostno zaščito deponentov, vlagateljev 
in potrošnikov v Evropi. Enotni pravilnik 
vključuje podrobne opredelitve, določi 
skupne elemente v zvezi z zahtevami za 
poročanje in razkritje ter predvidi 
elemente, ki so potrebni za učinkovite 
postopke sodelovanja, vključno z 
nadzorno oceno tveganja in izmenjavo 
informacij, kot to zahteva evropska 
zakonodaja. V zvezi z oblikovanjem te 
uredbe enotni pravilnik opredeli ustrezne 
regulativne in nadzorne standarde za 
obravnavanje zgodnjih opozoril in 
priporočil odbora ESRB ter za 
obravnavanje čezmejnih tveganj, ki jih 
prepoznajo organ ali evropske institucije 
in ki zadevajo celotno Evropsko unijo ali 
njen znaten del. Poleg tega enotni 
pravilnik določi ustrezne regulativne in 
nadzorne standarde glede poročanja, 
razkritja in zahtev skrbnega in varnega
poslovanja za zadevne družbe z visoko 
stopnjo finančnega vzvoda in naložbene 
nosilce, ki delujejo v Evropski uniji, da se 
preprečijo sistemska in odpravijo 
čezmejna tveganja.

Or. en
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Predlog spremembe 189
Peter Skinner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Uvesti je treba 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 
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 
Skupnosti, da se jim zagotovi zavezujoči 
pravni učinek. Lahko jih delno ali v celoti 
zavrne, če osnutki tehničnih standardov 
na primer niso združljivi z zakonodajo 
Evropske unije, če ne upoštevajo načela 
sorazmernosti ali če so v nasprotju s 
temeljnimi načeli notranjega trga za 
finančne storitve, kot izhajajo iz pravnega 
reda Evropske unije za področje 
finančnih storitev. Za zagotovitev 
gladkega in hitrega postopka za sprejetje 
teh standardov je treba Komisiji določiti 
časovni rok za odločitev o njihovi 
potrditvi, delni potrditvi ali zavrnitvi. 
Postopek za razvoj tehničnih standardov v 
tej uredbi ne posega v pristojnosti 
Komisije za sprejetje delegiranih aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe. Vprašanja, 
ki jih zadevajo tehnični standardi, ne 
vključujejo političnih odločitev, njihovo 
vsebino pa omejujejo dokumenti Unije, 
sprejeti na prvi stopnji. Oblikovanje 
osnutkov standardov v organu zagotavlja, 
da se v celoti izkoristi specializirano 
strokovno znanje nacionalnih nadzornih 
organov.

Or. en

Obrazložitev

Komisija ne bi smela imeti pooblastila za spreminjanje tehničnih standardov. Ti so po naravi 
tehnični, zato jih lahko razvijajo le strokovnjaki v okviru ESA. Če so standardi neustrezni iz 
pravnih razlogov ali razlogov, povezanih z enotnim trgom, jih lahko Komisija zavrne v celoti 
ali deloma.
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Predlog spremembe 190
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Uvesti je treba 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 
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) Ker je organ telo z visoko 
specializiranimi strokovnjaki, je učinkovito 
in ustrezno, da se mu, v okviru uredb na 
drugi stopnji Lamfalussyjevega postopka 
(na področjih, določenih v evropskem
pravu, ali na zahtevo Komisije) in 
nadzornih ukrepov na tretji stopnji 
Lamfalussyjevega postopka (na podlagi 
lastne pobude), zaupa priprava osnutkov 
tehničnih standardov, ki ne vključuje 
političnih odločitev in morajo spoštovati 
načelo sorazmernosti. Osnutke tehničnih 
standardov, ki jih sprejme Komisija kot 
regulativne standarde, lahko Komisija 
spremeni. V primeru nadzornih 
standardov Komisija potrdi osnutke 
tehničnih standardov, če so v skladu z 
zakonodajo EU, s čimer se jim zagotovi 
zavezujoči pravni učinek. Komisija je 
pristojna za sprejetje regulativnih 
standardov na področju finančnih storitev 
kot delegiranih aktov v skladu s členom 
290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. 
Nadzorni standardi se potrdijo kot 
izvedbeni akti po postopku v skladu s 
členom 291 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Za zagotovitev 
neprekinjenega in hitrega postopka za 
sprejetje teh standardov je mogoče določiti 
časovni rok za odločitev Komisije tako o 
njihovem sprejetju kot o njihovi potrditvi.

Or. en
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Predlog spremembe 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Uvesti je treba 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 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) Uvesti je treba 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 Skupnosti, 
zaupa priprava osnutkov tehničnih 
standardov, ki ne vključuje političnih 
odločitev. Organ pri pripravi osnutkov 
tehničnih standardov spoštuje načelo 
sorazmernosti tako, da upošteva različne 
strukture in profile tveganja finančnih 
institucij. Organi zlasti zagotovijo, da ne 
obremenijo po nepotrebnem demokratično 
vodenih zadrug, ki imajo pomembno 
vlogo v boju proti socialni izključenosti na 
ravni lokalnih skupnosti. 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.

Or. en
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Obrazložitev

Evropski bančni organ mora upoštevati različne poslovne modele, ki obstajajo na področju 
finančnih storitev. Tehnični standardi se za isto vrsto finančnih institucij po državah članicah 
ne smejo razlikovati, morajo pa zagotavljati tako stopnjo prožnosti, da dopuščajo obstoj 
demokratično vodenih zadrug, katerih poslovni modeli so močno nenaklonjeni tveganju in ki 
igrajo pomembno vlogo v boju proti socialni izključenosti na ravni lokalnih skupnosti.

Predlog spremembe 192
Sari Essayah

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Uvesti je treba 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 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) Uvesti je treba 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 Skupnosti, 
zaupa priprava osnutkov tehničnih 
standardov, ki ne vključuje političnih 
odločitev. Ti standardi torej ne smejo biti 
v nasprotju z zakonodajo katere koli 
države članice, saj taka zakonodaja 
nakazuje obstoj izbire politik. Komisija 
mora te osnutke tehničnih standardov 
potrditi v skladu s pravom Skupnosti, da se 
jim zagotovi zavezujoči pravni učinek. 
Osnutke tehničnih standardov mora sprejeti 
ali zavrniti Komisija na podlagi jasnih in 
preglednih načel. Zavrniti 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 
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Komisije o njihovi potrditvi.

Or. en

Predlog spremembe 193
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Uvesti je treba 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 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) Uvesti je treba 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 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. V splošnem jih Komisija ne bi 
smela spreminjati, razen če bi to zahtevale 
izjemne okoliščine, če na primer ne bi bili 
združljivi s pravom Evropske unije, ne bi 
upoštevali načela sorazmernosti ali bi 
pomeni kršitev temeljnih načel notranjega 
trga za finančne storitve, kot so odraženi v 
pravnem redu Evropske unije za področje 
finančnih storitev. Komisija ne bi smela 
spreminjati vsebine tehničnih standardov, 
ki jih pripravi organ, brez predhodne 
uskladitve z organom. Za zagotovitev 
neprekinjenega in hitrega postopka za 
sprejetje teh standardov je treba določiti 
časovni rok za odločitev Komisije o 
njihovi potrditvi.
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Obrazložitev

Komisija je treba spodbuditi, da pristojnost za spremembo tehničnih standardov iz člena 7 
uporabi le v skrajnem primeru. V nasprotnem primeru bi lahko bila spodkopana avtoriteta 
evropskih nadzornih organov pri pripravi osnutkov, kar bi privedlo do pravne negotovosti za 
finančne institucije.

Predlog spremembe 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Uvesti je treba 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 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) Uvesti je treba 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 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. Komisija jih ne bi smela 
spreminjati. Komisija bi morala zavrniti 
osnutke tehničnih standardov, če na 
primer ne bi bili združljivi s pravom 
Evropske unije , ne bi upoštevali načela 
sorazmernosti ali bi pomeni kršitev 
temeljnih načel notranjega trga za finančne 
storitve, kot so odraženi 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 
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odločitev Komisije o njihovi potrditvi.

Or. en

Obrazložitev

Komisija ne bi smela imeti pooblastil za spreminjanje tehničnih standardov, ki jih predlaga 
organ, da se zagotovi neodvisnost in spoštovanje strokovnosti organa. Komisija mora imeti le 
pravico nadzora nad osnutki tehničnih standardov, ki jih lahko na podlagi jasnih in 
preglednih načel potrdi ali zavrne.

Predlog spremembe 195
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Uvesti je treba 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 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 

(14) Uvesti je treba 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 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. Komisija jih ne bi smela 
spreminjati. Komisija bi morala zavrniti 
osnutke tehničnih standardov, če na 
primer ne bi bili združljivi s pravom 
Evropske unije , ne bi upoštevali načela 
sorazmernosti ali bi pomeni kršitev 
temeljnih načel notranjega trga za finančne 
storitve, kot so odraženi v pravnem redu 
Evropske unije za področje finančnih 
storitev. Za zagotovitev neprekinjenega in 
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Komisije o njihovi potrditvi. 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 
organ, da se zagotovi neodvisnost in spoštovanje strokovnosti organa. Komisija mora imeti le 
pravico nadzora nad osnutki tehničnih standardov, ki jih lahko na podlagi jasnih in 
preglednih načel potrdi ali zavrne.

Predlog spremembe 196
Antolín Sánchez Presedo

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 se v celoti izkoristi 
specializirano strokovno znanje 
nacionalnih nadzornih organov.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 197
Olle Schmidt

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 se v celoti izkoristi 
specializirano strokovno znanje 
nacionalnih nadzornih organov.

(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 Evropske unije. 
Vprašanja, ki jih zadevajo tehnični 
standardi, ne bi smela vključevati
političnih odločitev, njihovo vsebino pa bi 
morali natančno omejevati dokumenti 
Evropske unije, sprejeti na prvi stopnji. 
Tehnični standardi bi morali biti 
sorazmerni in upoštevati razlike v velikosti 
in kompleksnosti finančnih institucij. Kjer 
so predvideni ali že obstajajo ukrepi na 
drugi stopnji, morajo tehnični standardi 
upoštevati te ukrepe na drugi stopnji in 
zgolj določiti pogoje za uporabo teh 
ukrepov. Oblikovanje osnutkov standardov 
v organu zagotavlja, da se v celoti izkoristi 
specializirano strokovno znanje 
nacionalnih nadzornih organov.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se ne poveča pravna negotovost v zvezi s pripravo standardov iz člena 7 
tako, da se njihova uporaba omeji le na področja, kjer je to najprimerneje: na tehnična 
področja in ne na področja, ki vključujejo politične odločitve.
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Predlog spremembe 198
Othmar Karas

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 se v celoti izkoristi 
specializirano strokovno znanje 
nacionalnih nadzornih organov.

(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. Medtem ko tako oblikovani 
tehnični standardi upoštevajo institucije, 
ki delujejo zgolj lokalno in nimajo 
evropske razsežnosti, se splošni učinek 
tehničnih standardov na celotni sektor 
oceni v vsakem primeru. Oblikovanje 
osnutkov standardov v organu zagotavlja, 
da se v celoti izkoristi specializirano 
strokovno znanje nacionalnih nadzornih 
organov.

Or. en

Obrazložitev

For the internal market of financial services, as well as the coherent and effective supervision 
of financial institutions with EU-dimension, the development of appropriate harmonized 
technical standards by the Authority is unbearable. At the same time it is necessary to 
acknowledge the key role local financial institutions play on local markets, in particular for 
SME and consumers. While technical standards should apply to all institutions, they must 
take into account the special situation of local financial institutions adequately. The 
assessement of the impact of standards on the entire financial market shall be ensured.
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Predlog spremembe 199
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

(16) Organ bi moral imeti na področjih, ki 
niso zajeta v regulativnih ali nadzornih
standardih, pooblastila za izdajanje 
nezavezujočih smernic in priporočil o 
uporabi zakonodaje Evropske unije z 
namenom spodbujanja najboljših praks. 
Za zagotovitev preglednosti in okrepitev 
upoštevanja teh smernic in priporočil s 
strani nacionalnih nadzornih organov in 
finančnih institucij je treba za nacionalne 
organe določiti obveznost, da v primeru 
neupoštevanja teh smernic in priporočil 
navedejo svoje razloge za tako ravnanje, za 
finančne institucije pa je treba določiti 
obveznost, da v okviru poročanja 
poročajo, ali upoštevajo te smernice in 
priporočila.

Or. en

Predlog spremembe 200
Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Organ bi moral imeti na področjih, ki 
niso zajeta v tehničnih standardih, 
pooblastila za izdajanje nezavezujočih 
smernic in priporočil o uporabi zakonodaje 
Skupnosti. Za zagotovitev preglednosti in 
okrepitev upoštevanja teh smernic in 
priporočil s strani nacionalnih nadzornih 
organov je treba za nacionalne organe 
določiti obveznost, da v primeru 
neupoštevanja teh smernic in priporočil 

(16) Organ bi moral imeti na področjih, ki 
niso zajeta v tehničnih standardih, 
pooblastila za izdajanje nezavezujočih 
smernic in priporočil o uporabi zakonodaje 
Skupnosti. Za zagotovitev preglednosti in 
okrepitev upoštevanja teh smernic in 
priporočil s strani nacionalnih nadzornih 
organov je treba za nacionalne organe 
določiti obveznost, da v primeru 
neupoštevanja teh smernic in priporočil 
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navedejo svoje razloge za tako ravnanje. navedejo svoje razloge za tako ravnanje. 
Na področjih, ki jih tehnični standardi ne 
obravnavajo, bi moral organ razširjati 
najboljšo prakso.

Or. en

Predlog spremembe 201
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Zagotavljanje pravilne in celovite 
uporabe zakonodaje Skupnosti je osnovni 
pogoj za integriteto, učinkovitost in 
pravilno delovanje finančnih trgov, 
stabilnost finančnega sistema in nevtralne 
konkurenčne pogoje za finančne institucije 
v Skupnosti. Zato je treba vzpostaviti 
mehanizem, s katerim organ obravnava 
primere nepravilne ali nezadostne uporabe 
zakonodaje Skupnosti. Ta mehanizem je 
treba uporabljati na področjih, kjer so z 
zakonodajo Skupnosti opredeljene jasne in 
brezpogojne obveznosti.

(17) Zagotavljanje pravilne in celovite 
uporabe zakonodaje Evropske unije je
osnovni pogoj za integriteto, učinkovitost 
in pravilno delovanje finančnih trgov, 
stabilnost finančnega sistema in nevtralne 
konkurenčne pogoje za finančne institucije 
v Skupnosti. Zato je treba vzpostaviti 
mehanizem, s katerim organ obravnava 
primere neuporabe ali nepravilne uporabe 
zakonodaje Evropske unije. Ta mehanizem 
je treba uporabljati na področjih, kjer so z 
zakonodajo Evropske unije opredeljene 
jasne in brezpogojne obveznosti. V 
splošnem se ne bi smel uporabljati v 
primerih, ki zadevajo zgolj nepravilni 
prenos zakonodaje Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Uporabo mehanizma iz člena 9 je ustrezno omejiti na primere uporabe standardov, ki so v 
nasprotju s pravom, in ne, ko gre za nepravilen prenos zakonodaje Evropske unije na splošno. 
Tako se zmanjša pravna negotovost udeležencev na trgu, ki ne smejo biti v dvomih glede 
uporabe postopka iz člena 9, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji v celotni EU.
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Predlog spremembe 202
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Zagotavljanje pravilne in celovite 
uporabe zakonodaje Skupnosti je osnovni 
pogoj za integriteto, učinkovitost in 
pravilno delovanje finančnih trgov, 
stabilnost finančnega sistema in nevtralne 
konkurenčne pogoje za finančne institucije 
v Skupnosti. Zato je treba vzpostaviti 
mehanizem, s katerim organ obravnava 
primere nepravilne ali nezadostne uporabe 
zakonodaje Skupnosti. Ta mehanizem je 
treba uporabljati na področjih, kjer so z 
zakonodajo Skupnosti opredeljene jasne in 
brezpogojne obveznosti. 

(17) Zagotavljanje pravilne in celovite 
uporabe evropske zakonodaje je osnovni 
pogoj za integriteto, preglednost, 
učinkovitost in pravilno delovanje 
finančnih trgov, stabilnost finančnega 
sistema in nevtralne konkurenčne pogoje 
za finančne institucije v Evropski uniji. 
Zato je treba vzpostaviti mehanizem, s 
katerim organ obravnava primere 
nepravilne ali nezadostne uporabe 
evropske zakonodaje. Ta mehanizem je 
treba uporabljati na področjih, kjer so z 
evropsko zakonodajo opredeljene jasne in 
brezpogojne obveznosti. 

Or. en

Predlog spremembe 203
Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 204
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Organu je treba za obvladovanje 
izjemnih primerov, ko zadevni pristojni 
organ dolgo časa ne ukrepa, dodeliti 
pooblastila, da v skrajnem primeru 
sprejme odločbe, naslovljene na 
posamezne finančne institucije. To 
pooblastilo je treba omejiti na izjemne 
okoliščine, v katerih pristojni organ ne 
ravna v skladu z odločbami, ki so 
naslovljene nanj, in v katerih se pravo 
Skupnosti zaradi obstoječih ali prihodnjih 
uredb EU neposredno uporablja za 
finančne institucije.

črtano

Or. en

Obrazložitev

It is not appropriate for the ESAs to adopt directly binding decisions on individual institutions 
as this would introduce increased legal uncertainty to market operators who have to be 
absolutely clear about the legal rights of their national competent authority and the European 
authority. Given that the national competent authority is responsible for day to day 
supervision of financial institutions, it is legally preferable for the ESA to compel the national 
authority to amend market practices in breach of European Union law.It is appropriate to 
limit the use of the Article 9 mechanism to application of standards that constitute..

Predlog spremembe 205
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 

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

Or. en

Predlog spremembe 206
Carl Haglund

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 finančne institucije, na področjih 

(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. Svet mora imeti po 
posvetovanju z Evropskim odborom za 
sistemska tveganja (ESRB) in, kadar je to 
ustrezno, z evropskimi nadzornimi organi, 
pristojnost, da ugotovi obstoj izrednih 
razmer. Če izredne razmere zadevajo trg 
na splošno, mora imeti organ možnost, da 
od nacionalnih nadzornih organov zahteva 
sprejetje posebnih ukrepov za izboljšanje 
stanja v izrednih razmerah. Organu je treba 
za zagotovitev učinkovitega odziva na 
izredne razmere v primeru neukrepanja 
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prava Skupnosti, ki se neposredno 
uporablja zanje, katerih cilj je ublažitev 
posledic krize in povrnitev zaupanja v trge. 

pristojnih nacionalnih nadzornih organov 
dodeliti pooblastilo, da v skrajnem primeru
in na podlagi jasnega pooblastila Sveta 
sprejme odločbe, neposredno naslovljene 
na finančni trg, katerih cilj je ublažitev 
posledic krize in povrnitev zaupanja v trge. 

Or. en

Obrazložitev

Evropskemu bančnemu organu ni smotrno dodeliti pristojnosti, da neposredno uveljavlja 
svoje odločitve v pristojnih organih držav članic in posameznih bankah. Kadar izredne 
razmere zadevajo trg v splošnem smislu, mora imeti Evropski bančni organ možnost, da 
sprejme ukrepe, ki so neposredno veljavni za nacionalne organe. Ta možnost mora kljub temu 
temeljiti na pooblastilu Sveta.

Predlog spremembe 207
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 
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 finančne 
institucije, 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. Ob upoštevanju občutljivosti 
zadeve, tj. dejstva, da pristojnost za 
ugotavljanje obstoja izrednih razmer 
vključuje precej presoje, je treba za to 
pooblastiti Svet, po ustreznem 
posvetovanju s Komisijo, ESRB in, kadar 
je to ustrezno, z evropskimi nadzornimi 
organi. 
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Or. en

Predlog spremembe 208
Olle Schmidt

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 finančne 
institucije, 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 
Skupnosti. Zato mora imeti organ možnost, 
da od nacionalnih nadzornih organov 
zahteva sprejetje posebnih ukrepov za 
izboljšanje stanja v izrednih razmerah. Za 
ugotavljanje obstoja izrednih razmer bi 
moral biti pristojen Svet, po posvetovanju 
s Komisijo, ESRB in, kadar je to ustrezno, 
z evropskimi nadzornimi organi.

Or. en

Obrazložitev

Glede na posledice za države članice in glede na vlogo Evropskega odbora za sistemska 
tveganja v zvezi s sistemskimi tveganji je zaželeno, da za ugotavljanje izrednih razmer ni 
pristojna Komisija, prav tako pa ni primerno, da evropski nadzorni organi sprejemajo 
odločitve, ki so zavezujoče za posamezne institucije.
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Predlog spremembe 209
Vicky Ford

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

Or. en

Predlog spremembe 210
Antolín Sánchez Presedo

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

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

za sistemska tveganja bi moral določiti, 
kdaj gre za izredne razmere; tudi Komisija
ali Svet lahko sprejmeta sklep o ugotovitvi 
obstoja izrednih razmer ali drugih 
opravičljivih okoliščin, v katerih je 
potreben enak okrepljen institucionalni 
odgovor. Organu je treba za zagotovitev 
učinkovitega odziva na izredne razmere v 
primeru neukrepanja pristojnih nacionalnih 
nadzornih organov dodeliti pooblastilo, da 
v skrajnem primeru sprejme odločbe, 
neposredno naslovljene na finančne 
institucije, na področjih prava Unije, ki se 
neposredno uporablja zanje, katerih cilj je 
ublažitev posledic krize in povrnitev 
zaupanja v trge. 

Or. en

Predlog spremembe 211
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 finančne institucije, 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 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. Evropski odbor 
za sistemska tveganja bi moral določiti, 
kdaj gre za izredne razmere. Komisija bi 
morala razglasiti izredne razmere na 
priporočilo Evropskega odbora za 
sistemska tveganja. Organu je treba za 
zagotovitev učinkovitega odziva na izredne 
razmere v primeru neukrepanja pristojnih 
nacionalnih nadzornih organov dodeliti 
pooblastilo, da v skrajnem primeru sprejme 
odločbe, neposredno naslovljene na 
finančne institucije, na področjih prava 
Skupnosti, ki se neposredno uporablja 
zanje, katerih cilj je ublažitev posledic 
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krize in povrnitev zaupanja v trge. 

Or. en

Obrazložitev

Evropski odbor za sistemska tveganja je najustreznejši organ za razglasitev izrednih razmer. 
Toda ker ocena o tem, ali gre za izredne razmere ali ne, vključuje precej presoje, mora biti v 
skladu s Pogodbo pravna oseba, ki sprejme končno odločitev, Komisija.

Predlog spremembe 212
Leonardo Domenici

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

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavitev notranjega trga za finančne storitve v EU zahteva usklajeno delovanje v primeru 
morebitnih izrednih razmer, saj se lahko kriza v eni državi članici hitro razširi prek meja te 
države. Zato je treba za ugotavljanje izrednih razmer pooblastiti Evropski odbor za sistemska 
tveganja.

Evropski odbor za sistemska tveganja lahko uspešno ugotavlja morebitni obstoj izrednih 
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razmer, saj je tehnično telo, ustanovljeno za spremljanje in oceno morebitnih groženj finančni 
stabilnosti.

Predlog spremembe 213
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21a) Ob upoštevanju izjave o krepitvi 
finančnega sistema na srečanju na vrhu 
voditeljev skupine G 20, ki je potekalo 2. 
aprila 2009 v Londonu, ki poziva, naj se 
„določijo smernice za vzpostavitev in 
delovanje nadzornih kolegijev in 
sodelovanje v njih ter podpora zanje, 
vključno s stalnim določanjem sistemsko 
najpomembnejših čezmejnih podjetij.“ 

Or. en

Predlog spremembe 214
Diogo Feio

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 

(22) Za zagotovitev smotrnega in 
učinkovitega nadzora ter uravnoteženega 
upoštevanja položaja pristojnih organov v 
različnih državah članicah mora imeti 
organ pristojnost za reševanje sporov v 
čezmejnih okoliščinah 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 tudi spore o postopku ali vsebini 
ukrepanja ali neukrepanja pristojnega 
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nadzornih odločitvah/sklepih. Upoštevati 
je treba obstoječe mehanizme sprave, 
določene v sektorski zakonodaji. V 
primeru neukrepanja zadevnih 
nacionalnih nadzornih organov je treba 
organu dodeliti pooblastila, da v skrajnem 
primeru sprejme odločbe, neposredno 
naslovljene na finančne institucije, na 
področjih prava Skupnosti, ki se 
neposredno uporablja zanje.

organa države članice.

Or. en

Predlog spremembe 215
Olle Schmidt

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 finančne institucije, 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 Skupnosti v 
nadzornih odločitvah/sklepih. Upoštevati je 
treba obstoječe mehanizme sprave, 
določene v sektorski zakonodaji.

Or. en
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Obrazložitev

Ni primerno, da evropski nadzorni organi sprejemajo odločitve, ki so neposredno zavezujoče 
za posamezne finančne institucije. Glede na to, da je nacionalni pristojni organ odgovoren za 
vsakodnevni nazor nad finančnimi institucijami, je s pravnega vidika zaželeno, da evropski 
nadzorni organ spodbudi nacionalni organ, da spremeni tržne prakse po odločitvi po 
postopku mediacije iz člena 11.

Predlog spremembe 216
Vicky Ford

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 
finančne institucije, 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 Skupnosti v 
nadzornih odločitvah/sklepih. Upoštevati je 
treba obstoječe mehanizme sprave, 
določene v sektorski zakonodaji. V 
primeru neukrepanja zadevnih nacionalnih 
nadzornih organov je treba organu dodeliti 
pooblastila, da v skrajnem primeru sprejme 
odločbe, neposredno naslovljene na 
finančne institucije, na področjih prava 
Skupnosti, ki se neposredno uporablja 
zanje. Kadar zadevna zakonodaja EU 
dopušča presojo državam članicam, 
odločitve, ki jih sprejme organ, ne morejo 
nadomestiti izvajanja te pravice do presoje 
v skladu z zakonodajo Evropske unije.

Or. en
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Predlog spremembe 217
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 
finančne institucije, 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 v zvezi s tem 
je treba opredeliti v sektorski zakonodaji 
iz člena 1(2). Upoštevati je treba obstoječe 
mehanizme sprave, določene v sektorski 
zakonodaji. V primeru neukrepanja 
zadevnih nacionalnih nadzornih organov je 
treba organu dodeliti pooblastila, da v 
skrajnem primeru sprejme odločbe, 
neposredno naslovljene na finančne 
institucije, na področjih prava Skupnosti, ki 
se neposredno uporablja zanje. 

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica predloga spremembe člena 11(1) v zvezi z obsegom „pravno 
zavezujoče mediacije“. Ta osnutek uredbe zgolj določa pristojnosti Evropskega bančnega 
organa za „pravno zavezujočo mediacijo“ in postopek. Obseg „pravno zavezujoče 
mediacije“ pa se določi za vsak primer posebej v sektorski zakonodaji.
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Predlog spremembe 218
Antolín Sánchez Presedo

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 
finančne institucije, 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 evropskega prava v 
nadzornih odločitvah/sklepih; skladnost s 
sprejetimi zavezujočimi odločitvami/sklepi 
ne preprečuje izvajanja dodatnih pravic 
do presoje pristojnega organa v zvezi z 
bonitetnim nadzorom v skladu z 
mednarodnimi načeli čezmejnega 
nadzora. Upoštevati je treba obstoječe 
mehanizme sprave, določene v sektorski 
zakonodaji. V primeru neukrepanja 
zadevnih nacionalnih nadzornih organov je 
treba organu dodeliti pooblastila, da v 
skrajnem primeru sprejme odločbe, 
neposredno naslovljene na finančne 
institucije, na področjih evropskega prava, 
ki se neposredno uporablja zanje. 

Or. en
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Predlog spremembe 219
Leonardo Domenici

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 
finančne institucije, 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 
finančne institucije, na področjih prava 
Evropske unije, ki se neposredno uporablja 
zanje. To velja tudi za nesoglasja v 
kolegiju nadzornih organov.

Or. en

Obrazložitev

V primeru morebitnih nesoglasij med nadzornimi organi držav članic mora posredovati 
Evropski bančni organ, da se finančnim institucijam zagotovi pravna gotovost.
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Predlog spremembe 220
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22a) Kriza je razkrila velike razpoke v 
sedanjih pristopih k nadzoru čezmejnih 
finančnih ustanov, zlasti največjih in 
najkompleksnejših, katerih stečaj lahko 
povzroči sistemsko škodo. Do teh razpok 
pride zaradi različnih področij delovanja 
finančnih ustanov in nadzornih organov. 
Prve delujejo na trgu brez meja, drugi pa 
vsakodnevno preverjajo, ali njihova 
pravna pristojnost seže le do nacionalnih 
meja. Da bi se soočili s takimi razhajanji, 
je treba spodbujati večjo konvergenco in 
povezovanje nadzora na ravni Evropske 
unije in na mednarodni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 221
Markus Ferber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22a) Kriza je pokazala na napake v 
obstoječih ureditvah nadzora čezmejno 
delujočih finančnih institucij. Tako 
obstajajo zadostni argumenti za okrepitev 
okvirja na ravni EU za boljše sodelovanje 
in usklajevanje med pristojnimi 
nacionalnimi nadzornimi organi pri 
nadzoru čezmejno delujočih institucij.

Or. de
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Obrazložitev

Potem ko je kriza obelodanila napake pri nadzoru čezmejnih finančnih institucij, je potreben 
evropski okvir, ki bo zagotovil boljše usklajevanje nacionalnih nadzornih organov.

Predlog spremembe 222
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22b) Kot je zapisano v Turnerjevem 
poročilu, objavljanem marca 2009, lahko 
„obstoječa pravila notranjega trga 
ustvarijo nesprejemljiva tveganja za 
deponente in davkoplačevalce“ in 
„sedanje ureditve, ki so kombinacija 
omogočanja odpiranja podružnic, 
nadzora matične države in zgolj 
nacionalnega zavarovanja depozitov, niso 
trdna osnova za prihodnjo regulacijo in 
nadzor nad evropskimi čezmejnimi 
bankami, ki poslujejo s prebivalstvom“.

Or. en

Predlog spremembe 223
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22c) V Turnerjevem poročilu je prav tako 
zapisano, da „smotrnejša ureditev zahteva 
ali povečane nacionalne pristojnosti, 
zaradi česar bi bil enotni trg manj odprt, 
ali večjo stopnjo integracije. Primerna se 
zdi kombinacija obeh: koliko povečane 
nacionalne pristojnosti je potrebno, bo 
odvisno od tega, kako učinkovite so lahko 
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'bolj evropske' možnosti“.

Or. en

Predlog spremembe 224
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22d) Evropska rešitev pomeni 
vzpostavitev nove institucionalne 
strukture Evropske unije, neodvisnega 
organa s pravnimi pristojnostmi, ki določa 
standarde in nadzira dejavnosti na 
področju čezmejnega nadzora, krepitev 
kolegijev nadzornih organov na področju 
nadzora čezmejnih institucij ter skladno 
in večjo pristojnost nadzornih organov na 
nacionalni in evropski ravni.

Or. en

Predlog spremembe 225
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22 e) Organ mora biti pristojen za 
oblikovanje nadzornih standardov, ki 
spodbujajo enotno uporabo enotnega 
pravilnika. Organ mora imeti tudi 
polnopravno pravico do udeležbe v 
kolegijih nadzornih organov, da se 
racionalizira proces izmenjave informacij 
ter okrepi konvergenca in usklajenost 
kolegijev pri uporabi zakonodaje EU. 
Organ bi moral prevzeti vodilno vlogo pri 
nadzoru čezmejnih bančnih institucij, ki 
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delujejo v Evropski uniji. Imeti bi moral 
tudi zavezujočo vlogo mediatorja za 
reševanje sporov med pristojnimi 
nadzornimi organi.

Or. en

Predlog spremembe 226
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(22f) Kolegiji nadzornih organov bi 
morali imeti pomembno vlogo pri 
učinkovitem, uspešnem in usklajenem 
nadzoru čezmejnih finančnih institucij v 
EU. Če nadzorne prakse ostajajo 
razdrobljene, je koristnost približevanja 
temeljnih finančnih predpisov le borna. 
Kot je poudarjeno tudi v Larosièrovem 
poročilu, se je treba „izogniti izkrivljanju 
konkurence in regulativni arbitraži zaradi 
različnih nadzornih praks, saj lahko 
ogrozita finančno stabilnost – med drugim 
s spodbuditvijo prenosa finančnih 
dejavnosti v države, kje je nadzor bolj 
ohlapen. Nadzorni sistem mora dajati 
pravičen in usklajen vtis.“

Or. en

Predlog spremembe 227
Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23a) Za zaščito deponentov in institucij, 
ki se spoprijemajo s težavami, ki bi lahko 
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ogrozile finančno stabilnost enotnega 
evropskega finančnega trga, je treba 
ustanoviti Evropski sklad za finančno 
zaščito (sklad). Financirati bi se moral iz 
prispevkov čezmejnih finančnih institucij, 
z izdajo svojih dolžniških certifikatov 
oziroma v izrednih razmerah iz prispevkov 
prizadetih držav članic v skladu s poprej 
dogovorjenimi merili (spremenjeni 
memorandum o soglasju). Prispevki v 
sklad bi morali nadomestiti prispevke v 
nacionalne sisteme zajamčenih vlog.

Or. en

Predlog spremembe 228
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23a) Za zaščito deponentov je treba 
ustanoviti Evropski sklad za zajamčene 
vloge. Prispevki v ta sklad bi morali 
postopoma nadomestiti prispevke v 
nacionalne sisteme zajamčenih vlog.

Or. en

Predlog spremembe 229
Wolf Klinz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23a) Meni, da je treba rešiti vprašanje 
delitve bremena, da bi zares vzpostavili 
nov evropski nadzorni sistem. Zato bo 
treba v prihodnosti ustanoviti Evropski 
sklad za reševanje, da se zagotovi 
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stabilnost finančnega trga v kriznih časih. 
Poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo prizadevanja na tem področju.

Or. en

Obrazložitev

Potrebne so ureditve delitve bremena, da se bo mogoče spoprijeti s čezmejnim institucijam 
lastnimi težavami. Evropski sklad za reševanje bi lahko uporabili za stabiliziranje institucij v 
času izrednih tržnih razmer. Vendar pa mora biti ta sklad jasno ločen od sklada za zajamčene 
vloge, da se zaščitijo prihranki vlagateljev.

Predlog spremembe 230
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23a) Poročilo, ki naj ga Komisija čim 
prej predloži Evropskemu parlamentu in 
Svetu, mora vključevati analizo ukrepov, 
ki so potrebni za nov okvir EU za krizno 
upravljanje v bančnem sektorju. Zlasti 
mora ugotoviti izvedljivost vzpostavitve 
Evropskega sklada za finančno zaščito ali 
usklajenih nacionalnih skladov za zaščito 
deponentov in institucij, ki se 
spoprijemajo s težavami, ki bi lahko 
ogrozile finančno stabilnost enotnega 
evropskega finančnega trga.

Or. en
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Predlog spremembe 231
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23a) Poročilo, ki ga mora Komisija 
predložiti Evropskemu parlamentu in 
Svetu, mora analizirati internalizacijo 
stroškov s finančnem sistemu z vidika 
procikličnosti. Prav tako je treba 
analizirati vsa povezana vprašanja kot so 
odpisi in protiterjatve; dinamične 
rezervacije; določitev prispevkov v sheme; 
obseg izdelkov in deponentov, ki jih 
zadeva; učinkovitost čezmejnih shem 
zajamčenih vlog ter povezava med 
shemami zajamčenih vlog in drugimi 
sredstvi za poplačilo deponentov, kot so 
izredni mehanizmi plačil in Evropski 
sklad za finančno zaščito. Za potrebe tega 
poročila morajo države članice zbrati 
ustrezne podatke in jih na zahtevo 
predložiti Komisije.

Or. en

Predlog spremembe 232
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23a) Organ zagotovi, da bodo vse 
institucije z evropsko razsežnostjo 
prispevale k stabilnosti skupnega 
finančnega trga, tako da zagotavlja 
ustrezno vzpostavitev in oblikovanje 
nacionalnih shem vlog in skladov.

Or. en
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Obrazložitev

Nacionalne sheme vlog morajo v zadostni meri kapitalsko podprte, da ščitijo potrošnike in 
institucije tudi v primeru čezmejnih obveznosti.

Predlog spremembe 233
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 

(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. 
Država članica lahko omeji pristojnost
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 Skupnosti se lahko nadalje 
opredelijo načela za prerazporeditev 
odgovornosti na podlagi sporazuma. Organ 
mora na vse ustrezne načine omogočiti 
sporazume o prenosu pooblastil med 
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prenosu pooblastil, da lahko po potrebi 
poda mnenje. Objavo takih sporazumov je 
treba centralizirati za zagotovitev 
pravočasnih, preglednih in enostavno 
dostopnih informacij o sporazumih za vse 
zadevne strani.

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

Or. en

Predlog spremembe 234
Herbert Dorfmann

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 

(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 ter še posebej finančnih 
institucij, ki nimajo evropske razsežnosti. 
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 
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Skupnosti se lahko nadalje opredelijo 
načela za prerazporeditev odgovornosti na 
podlagi sporazuma. Organ mora na vse 
ustrezne načine omogočiti sporazume o 
prenosu pooblastil med nacionalnimi 
nadzornimi organi. Vnaprej ga je treba 
obvestiti o nameravanih sporazumih o 
prenosu pooblastil, da lahko po potrebi 
poda mnenje. Objavo takih sporazumov je 
treba centralizirati za zagotovitev 
pravočasnih, preglednih in enostavno 
dostopnih informacij o sporazumih za vse 
zadevne strani.

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 in 
nadzorovati sporazume o prenosu 
pooblastil med nacionalnimi nadzornimi 
organi. Vnaprej ga je treba obvestiti o 
nameravanih sporazumih o prenosu 
pooblastil, da lahko po potrebi poda 
mnenje. Objavo takih sporazumov je treba 
centralizirati za zagotovitev pravočasnih, 
preglednih in enostavno dostopnih 
informacij o sporazumih za vse zadevne 
strani. Poleg tega mora tudi zbirati in 
razširjati primere dobrih praks na 
področju prenosa nalog in sporazumov o 
prenosu.

Or. it

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 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 

(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 
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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 
dostopnih informacij o sporazumih za vse 
zadevne strani.

zvezi z nadzorom namesto organa oziroma 
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 dostopnih informacij o 
sporazumih za vse zadevne strani.

Or. en

Obrazložitev

Organ prenese nadzor nad institucijami z evropsko razsežnostjo na nadzorne organe držav 
članic.

Predlog spremembe 236
Antolín Sánchez Presedo

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 

(27) Organ mora dejavno spodbujati 
usklajen odziv Unije v zvezi z nadzorom, 
zlasti da zagotovi pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
finančnega sistema v Uniji. Zato mu je 
poleg pooblastil za ukrepanje v izrednih 
razmerah treba dodeliti tudi splošno 
funkcijo usklajevanja znotraj evropskega 



PE439.457v01-00 54/76 AM\808174SL.doc

SL

funkcijo usklajevanja znotraj evropskega 
sistema finančnih nadzornih organov. 
Ukrepi organa morajo biti osredotočeni 
zlasti na neprekinjen pretok vseh ustreznih 
informacij med pristojnimi organi.

sistema finančnega nadzora. Ukrepi 
organa morajo biti osredotočeni zlasti na 
neprekinjen pretok vseh ustreznih 
informacij med pristojnimi organi.

Or. en

Predlog spremembe 237
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 
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 finančnih ustanov na 
neugodne razmere na trgu, in zagotoviti, da 
se na nacionalni ravni za take teste 
uporablja čim bolj usklajena metodologija.

(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 
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 
začenjati in usklajevati teste izjemnih 
situacij po vsej Skupnosti, s katerimi se 
oceni prilagodljivost finančnih ustanov na 
neugodne razmere na trgu, in zagotoviti, da 
se na nacionalni ravni za take teste 
uporablja čim bolj usklajena metodologija. 
Da bi organ pri opravljanju svojih funkcij 
ukrepal na podlagi informacij, mora 
izvajati ekonomske analize trgov in 
učinka morebitnega dogajanja na trgu.

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi ekonomske analize bo lahko evropski nadzorni organ sprejemal bolj obveščene 
odločitve o učinkih svojih ukrepov za širši trg ter o posledicah dogajanja na širšem trgu za 
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njegove ukrepe. To je v skladu z najboljšimi praksami na ravni držav članic.

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

Predlog uredbe
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 
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 finančnih ustanov na 
neugodne razmere na trgu, in zagotoviti, da 
se na nacionalni ravni za take teste 
uporablja čim bolj usklajena metodologija.

(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 
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 finančnih ustanov na 
neugodne razmere na trgu, in zagotoviti, da 
se na nacionalni ravni za take teste 
uporablja čim bolj usklajena metodologija. 
Da bi organ pri opravljanju svojih funkcij 
ukrepal na podlagi informacij, mora 
izvajati ekonomske analize trgov in 
učinka morebitnega dogajanja na trgu.

Or. en

Obrazložitev

Kot je zapisano v Skinnerjevem poročilu, mora organ izvajati ekonomske analize, da bi pri 
opravljanju svojih funkcij ukrepal na podlagi informacij.
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Predlog spremembe 239
Antolín Sánchez Presedo

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 zastopati Evropsko 
unijo v dialogu in sodelovanju z 
nadzornimi organi zunaj Unije. Pristojni 
organi držav članic lahko še naprej 
sodelujejo v forumih v zvezi z 
nacionalnimi vprašanji in vprašanji, ki 
zadevajo njihove funkcije in pristojnosti v 
skladu z zakonodajo EU.

Or. en

Predlog spremembe 240
Vicky Ford

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 mora spoštovati obstoječe 
vloge in pristojnosti držav članic in 
evropskih institucij v zvezi z organi zunaj 
Skupnosti in v mednarodnih forumih.

Or. en
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Predlog spremembe 241
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Organ mora v okviru svoje pristojnosti 
delovati kot neodvisno svetovalno telo 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. 
Imeti mora možnost, da predloži svoje 
mnenje o ocenjevanju varnega in skrbnega 
poslovanja pri združitvah in pripojitvah na 
podlagi Direktive 2006/48/ES, kakor je 
bila spremenjena z Direktivo 2007/44/ES.

(30) Organ mora v okviru svoje pristojnosti 
delovati kot neodvisno svetovalno telo 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. 
Imeti mora možnost, da predloži svoje 
mnenje o ocenjevanju varnega in skrbnega 
poslovanja pri združitvah in pripojitvah na 
podlagi Direktive 2006/48/ES, kakor je 
bila spremenjena z Direktivo 2007/44/ES, 
v primerih, v katerih direktiva zahteva 
posvetovanje med pristojnimi organi iz 
dveh ali več držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Združitev je po definiciji odvisna od institucije ter občutljiva s tržnega in poslovnega vidika 
ter mora ostati predvsem v pristojnosti nacionalnih in evropskih organov, pristojnih za 
konkurenco. Evropski nadzorni organi morajo biti pri svetovanju o združitvah omejeni na 
primere, ko direktiva o kapitalskih zahtevah zahteva posvetovanje med pristojnimi organi.

Predlog spremembe 242
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30a) V zvezi z nadzornimi organi, ki 
delujejo v kolegijih nadzornih organov, bo 
organ določil in zbral, če je to primerno, 
vse pomembne informacije od pristojnih 
organov. Poleg tega bo v celoti upošteval 
obstoječe dogovore med pristojnimi 
organi držav članic in nadzornimi organi 
tretjih držav ob hkratnem upoštevanju 
ključnih skupin za krizno upravljanje iz 
mednarodnih kolegijev, ki imajo 
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neomejen dostop do informacij. Organ bi 
moral biti član skupin za krizno 
upravljanje.

Or. en

Predlog spremembe 243
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) Organ mora imeti za učinkovito 
opravljanje svojih nalog pravico, da 
zahteva vse potrebne informacije. Da se 
prepreči podvajanje obveznosti poročanja 
za finančne institucije, morajo te 
informacije običajno zagotoviti nacionalni 
nadzorni organi, ki so najbliže finančnim 
trgom in institucijam. Vendar mora imeti 
organ pristojnost, da informacije zahteva 
neposredno od finančnih institucij in 
drugih strank, če nacionalni pristojni organ 
takih informacij ne zagotovi ali jih ne more 
zagotoviti pravočasno. Določiti je treba 
obveznost organov držav članic, da 
organu pomagajo pri uveljavljanju takih 
neposrednih zahtev.

(31) Organ mora imeti za učinkovito 
opravljanje svojih nalog pravico, da 
zahteva vse potrebne informacije. Da se 
prepreči podvajanje obveznosti poročanja 
za finančne institucije, morajo te 
informacije običajno zagotoviti nacionalni 
nadzorni organi, ki so najbliže finančnim 
trgom in institucijam. Vendar mora imeti 
organ, kot skrajno možnost v preverljivih 
primerih tržnih motenj, pristojnost, da 
informacije zahteva neposredno od 
finančnih institucij in drugih strank, če 
nacionalni pristojni organ takih informacij 
ne zagotovi ali jih ne more zagotoviti 
pravočasno. Ustrezne finančne institucije 
morajo imeti pravico, da izrazijo svoje 
mnenje o utemeljenosti neposredne 
zahteve organa, da pridobi informacije.

Or. en

Obrazložitev

Evropski nadzorni organi morajo pristojnost, da od posameznih institucij zahtevajo 
informacije, uporabiti le v izrednih razmerah, da se ta pristojnost ne bi zlorabljala, s čimer se 
gradi zaupanje med pristojnimi organi držav članic in evropskimi nadzornimi organi. 
Zadevne finančne institucije morajo imeti tudi pravico, da izrazijo svoje mnenje o 
utemeljenosti posamezne zahteve.
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Predlog spremembe 244
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Or. en

Obrazložitev

Boljša razlaga besedila.

Predlog spremembe 245
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 

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

bančništvo, v kateri so zastopani kreditne 
institucije in investicijske družbe v 
Skupnosti (vključno, kot je ustrezno, 
institucionalni vlagatelji in druge finančne 
institucije, ki same uporabljajo finančne 
storitve), njihovo osebje ter potrošniki in 
zasebni uporabniki bančnih storitev, 
vključno z malimi in srednje velikimi 
podjetji. Interesna skupina za bančništvo 
je sestavljena iz najmanj 15 predstavnikov 
potrošnikov in uporabnikov, 5 neodvisnih 
vrhunskih strokovnjakov iz akademskih 
krogov ter 10 predstavnikov sektorja in 
zaposlenih v bančnem sektorju. Interesna 
skupina za bančništvo mora dejavno 
delovati kot povezovalni člen z drugimi 
skupinami uporabnikov na področju 
finančnih storitev, ki jih določi Komisija 
ali so določene z zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 246
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 
bančništvo, v kateri so sorazmerno
zastopani kreditne institucije in 
investicijske družbe v Skupnosti (vključno, 
kot je ustrezno, institucionalni vlagatelji in 
druge finančne institucije, ki same 
uporabljajo finančne storitve), njihovo 
osebje ter potrošniki in zasebni uporabniki 
bančnih storitev, vključno z malimi in 

(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. Pred sprejetjem 
osnutkov tehničnih standardov, smernic 
in priporočil mora organ pripraviti oceno 
učinka, da zagotovi skladnost z 
najboljšimi praksami za visoko 
kakovostno regulacijo. Za zagotovitev 
učinkovite zunanje podpore je treba v ta 
namen ustanoviti interesno skupino za 
bančništvo, v kateri so v ustreznem 
razmerju zastopani kreditne institucije in 
investicijske družbe v Skupnosti (vključno, 
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srednje velikimi podjetji. Interesna skupina 
za bančništvo mora dejavno delovati kot 
povezovalni člen z drugimi skupinami 
uporabnikov na področju finančnih 
storitev, ki jih določi Komisija ali so 
določene z zakonodajo Skupnosti.

kot je ustrezno, institucionalni vlagatelji in 
druge finančne institucije, ki same 
uporabljajo finančne storitve), sindikati, 
akademiki ter potrošniki in zasebni 
uporabniki bančnih storitev, vključno z 
malimi in srednje velikimi podjetji. 
Interesna skupina za bančništvo mora 
dejavno delovati kot povezovalni člen z 
drugimi skupinami uporabnikov na 
področju finančnih storitev, ki jih določi 
Komisija ali so določene z zakonodajo 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Zastopanost različnih zainteresiranih strani mora biti ustrezna glede na naloge, ki jih ima 
interesna skupina za bančništvo, in ne uravnotežena.

Predlog spremembe 247
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

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 
bančništvo, v kateri so sorazmerno 
zastopani kreditne institucije in 
investicijske družbe v Skupnosti (vključno, 
kot je ustrezno, institucionalni vlagatelji in 
druge finančne institucije, ki same 
uporabljajo finančne storitve), njihovo 
osebje ter potrošniki in zasebni uporabniki 
bančnih storitev, vključno z malimi in 
srednje velikimi podjetji. Interesna skupina 
za bančništvo mora dejavno delovati kot 

(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. Pred sprejetjem 
osnutka tehničnih standardov, smernic in 
priporočil mora organ pripraviti oceno 
učinka. Zaradi učinkovitosti je treba v ta 
namen ustanoviti interesno skupino za 
bančništvo, v kateri so sorazmerno 
zastopani kreditne institucije in 
investicijske družbe v Skupnosti (vključno, 
kot je ustrezno, institucionalni vlagatelji in 
druge finančne institucije, ki same 
uporabljajo finančne storitve), sindikati, 
akademiki ter potrošniki in zasebni 
uporabniki bančnih storitev, vključno z 
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povezovalni člen z drugimi skupinami 
uporabnikov na področju finančnih 
storitev, ki jih določi Komisija ali so 
določene z zakonodajo Skupnosti.

malimi in srednje velikimi podjetji. 
Interesna skupina za bančništvo mora 
dejavno delovati kot povezovalni člen z 
drugimi skupinami uporabnikov na 
področju finančnih storitev, ki jih določi 
Komisija ali so določene z zakonodajo 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Organ mora pripraviti oceno učinka, preden sprejme osnutke tehničnih standardov, kot je 
navedeno v Skinnerjevem poročilu. 

Predlog spremembe 248
Thijs Berman

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

Or. en
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Obrazložitev

Sindikati in potrošniške organizacije so organizirani predstavniki zaposlenih in potrošnikov. 
Zaradi poglobljenega poznavanja medsektorskih dejavnosti lahko najustrezneje ščitijo 
interese zaposlenih in potrošnikov v interesni skupini.

Predlog spremembe 249
Herbert Dorfmann

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

Or. en
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Predlog spremembe 250
Othmar Karas

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 
bančništvo, v kateri so sorazmerno 
zastopani kreditne institucije in 
investicijske družbe v Skupnosti (vključno, 
kot je ustrezno, institucionalni vlagatelji in 
druge finančne institucije, ki same 
uporabljajo finančne storitve), njihovo 
osebje ter potrošniki in zasebni uporabniki 
bančnih storitev, vključno z malimi in 
srednje velikimi podjetji. Interesna skupina 
za bančništvo 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 
bančništvo, v kateri so ustrezno 
sorazmerno zastopani kreditne institucije in 
investicijske družbe v Skupnosti iz 
različnih držav članic in bančnih 
sektorjev ter različnih velikosti (vključno, 
kot je ustrezno, institucionalni vlagatelji in 
druge finančne institucije, ki same 
uporabljajo finančne storitve), njihovo 
osebje ter potrošniki in zasebni uporabniki 
bančnih storitev, vključno z malimi in 
srednje velikimi podjetji. Interesna skupina 
za bančništvo mora dejavno delovati kot 
povezovalni člen z drugimi skupinami 
uporabnikov na področju finančnih 
storitev, ki jih določi Komisija ali so 
določene z zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Interesna skupina za bančništvo mora biti sestavljena predvsem iz predstavnikov bančnega 
sektorja. Ta skupina mora biti raznolika in sestavljena iz predstavnikov lokalnih in čezmejnih 
institucij ter različnih poslovnih modelov.
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Predlog spremembe 251
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 
bančništvo, v kateri so sorazmerno 
zastopani kreditne institucije in 
investicijske družbe v Skupnosti (vključno, 
kot je ustrezno, institucionalni vlagatelji in 
druge finančne institucije, ki same 
uporabljajo finančne storitve), njihovo 
osebje ter potrošniki in zasebni uporabniki 
bančnih storitev, vključno z malimi in 
srednje velikimi podjetji. Interesna skupina 
za bančništvo 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 mora omogočiti, da se izvede 
posvetovanje z zainteresiranimi stranmi o 
vseh dejavnostih organa, ter jim zagotoviti 
primerne možnosti, da predložijo pripombe 
k predlaganim ukrepom. Zaradi 
učinkovitosti je treba v ta namen ustanoviti 
interesno skupino za bančništvo, v kateri so 
sorazmerno zastopani kreditne institucije in 
investicijske družbe v Skupnosti (vključno, 
kot je ustrezno, institucionalni vlagatelji in 
druge finančne institucije, ki same 
uporabljajo finančne storitve), njihovo 
osebje ter potrošniki in zasebni uporabniki 
bančnih storitev, vključno z malimi in 
srednje velikimi podjetji. Interesna skupina 
za bančništvo mora dejavno delovati kot 
povezovalni člen z drugimi skupinami 
uporabnikov na področju finančnih 
storitev, ki jih določi Komisija ali so 
določene z zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Interesna skupina mora imeti priložnost, da se organ z njo posvetuje ali da komentira delo 
organa, kadar se ji to zdi ustrezno. Posamezne zainteresirane strani v skupini morajo same 
odločiti, ali želijo, da se organ z njimi posvetuje ali ne.
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Predlog spremembe 252
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) Neprofitne organizacije so v 
primerjavi s pridobitnimi predstavniki 
sektorja, ki imajo dovolj sredstev in 
povezav, v razpravi o prihodnosti 
finančnih storitev in v s tem povezanem 
postopku sprejemanja odločitev potisnjene 
na obrobje. To prikrajšanost je treba 
izravnati tako, da se zagotovi zadostno 
financiranje predstavnikov neprofitnih 
organizacij v interesni skupini za 
bančništvo.

Or. en

Predlog spremembe 253
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 finančnih 
institucij. Ukrepi, ki jih organ sprejme v 
izrednih razmerah ali primerih reševanja 
sporov, ki vplivajo na stabilnost finančne 
institucije, ne smejo vplivati na fiskalne 
pristojnosti držav članic. Vzpostaviti je 
treba mehanizem, s katerim se lahko 
države članice sklicujejo na ta zaščitni 
ukrep in na zadnji stopnji zadevo predajo 
Svetu, ki sprejme odločitev. Ustrezno je, 
da se zaradi posebnih pristojnosti držav 

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

Or. en

Obrazložitev

Kot posledica predlogov sprememb člena 23, da se omeji zaščitna klavzula.

Predlog spremembe 254
Antolín Sánchez Presedo

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 finančnih 
institucij. Ukrepi, ki jih organ sprejme v 
izrednih razmerah ali primerih reševanja 
sporov, ki vplivajo na stabilnost finančne 
institucije, ne smejo vplivati na fiskalne 
pristojnosti držav članic. Vzpostaviti je 
treba mehanizem, s katerim se lahko 
države članice sklicujejo na ta zaščitni 
ukrep in na zadnji stopnji zadevo predajo 
Svetu, ki sprejme odločitev. Ustrezno je, da 
se zaradi posebnih pristojnosti držav članic 
v zvezi s tem Svetu dodeli vloga na tem 
področju.

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

Or. en
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Predlog spremembe 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34a) V treh letih po začetku veljavnosti 
uredbe Komisija na podlagi pridobljenih 
izkušenj določi jasne in smotrne smernice 
o tem, kdaj je mogoče uporabiti zaščitno 
klavzulo in kdaj ne. Uporaba zaščitne 
klavzule se nato oceni glede na te 
smernice.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije ne vključuje smernic o tem, kdaj odločba posega v nacionalne fiskalne 
pristojnosti. Zagotoviti je treba pravno gotovost v zvezi s pojmom „fiskalna pristojnost“, da 
se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za organe držav članic in udeležence na finančnih 
trgih v vsej EU. Treba je skupaj opredeliti in se dogovoriti o jasnih smernicah o tem, kdaj je 
mogoče govoriti o poseganju v fiskalno pristojnost.

Predlog spremembe 256
Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34a) V treh letih po začetku veljavnosti 
uredbe Komisija na podlagi pridobljenih 
izkušenj določi jasne in smotrne smernice 
o tem, kdaj je mogoče uporabiti zaščitno 
klavzulo in kdaj ne. Uporaba zaščitne 
klavzule se nato oceni glede na te 
smernice.

Or. en

Obrazložitev

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
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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 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34a) Ne glede na posebne odgovornosti 
držav članic v kriznih razmerah mora biti, 
če se država članica odloči za zaščitni 
ukrep, o tem obenem z organom, Svetom 
in Komisijo obveščen tudi Evropski 
parlament. Poleg tega mora država 
članica pojasniti razloge za uvedbo 
ukrepa. Organ bi moral v sodelovanju s 
Komisijo določiti naslednje korake.

Or. en

Obrazložitev

Boljša razlaga besedila.

Predlog spremembe 258
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Uvodna izjava 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 

(38) Organ mora zastopati polno zaposleni 
predsednik, ki ga na podlagi javnega 
izbirnega postopka, ki ga vodi Komisija, ki 
tudi pripravi kratek seznam kandidatov,
izbere Evropski parlament. Za upravljanje 
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do sodelovanja na sejah odbora 
nadzornikov in upravnega odbora, pri 
čemer nima glasovalne pravice.

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

Da se poudari pomembnost Parlamenta pri izbiri predsednika organa.

Predlog spremembe 259
Antolín Sánchez Presedo

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 na podlagi javnega 
izbirnega postopka, ki ga vodi Komisija, ki 
tudi pripravi kratek seznam kandidatov,
izbere Evropski parlament. Za upravljanje 
organa je treba pooblastiti izvršnega 
direktorja, ki mora imeti pravico do 
sodelovanja na sejah odbora nadzornikov 
in upravnega odbora, pri čemer nima 
glasovalne pravice.

Or. en

Predlog spremembe 260
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 

(38) Organ mora zastopati polno zaposleni 
predsednik, ki ga imenuje Evropski 
parlament na podlagi odprtega izbirnega 
postopka, ki ga vodi odbor nadzornikov. 
Za upravljanje organa je treba pooblastiti 
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do sodelovanja na sejah odbora 
nadzornikov in upravnega odbora, pri 
čemer nima glasovalne pravice.

izvršnega direktorja, ki mora imeti pravico 
do sodelovanja na sejah odbora 
nadzornikov in upravnega odbora, pri 
čemer nima glasovalne pravice.

Or. en

Predlog spremembe 261
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 
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 izbere Evropski 
parlament s kratkega seznama 
kandidatov, ki ga pripravi 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

Pomembno je zagotoviti, da bo izbira najbolj usposobljenega posameznika za položaj 
predsednika organa naložena tistim, ki imajo največ strokovnega znanja na področju nadzora 
na nacionalni ravni, to pa so nadzorni organi držav članic. S tem se prepreči tudi vpliv 
politike na seznam kandidatov, ki bi ga pripravila katera od institucij EU.

Predlog spremembe 262
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 

(39) Za zagotovitev medsektorske 
usklajenosti dejavnosti evropskih 
nadzornih organov se morajo ti organi 
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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 organa za
zavarovanja in poklicne pokojnine ali 
Evropskega organa za vrednostne papirje
in trge.

tesno usklajevati prek evropskih nadzornih 
organov (skupnega posvetovalnega 
odbora) („skupni posvetovalni odbor“) in 
po potrebi sprejeti skupna stališča. Skupni 
posvetovalni odbor mora usklajevati 
delovanje vseh treh evropskih nadzornih 
organov na področju finančnih 
konglomeratov. Kadar je to ustrezno, 
morajo zadevni evropski nadzorni organ 
vzporedno sprejemati tudi dokumente, ki 
spadajo na področje pristojnosti 
Evropskega nadzornega organa 
(zavarovanja in poklicne pokojnine) ali 
Evropskega nadzornega organa 
(vrednostni papirji in trgi). Skupnemu 
posvetovalnemu odboru po načelu letne 
rotacije predsedujejo predsedniki treh 
evropskih nadzornih organov. Predsednik 
skupnega posvetovalnega odbora mora 
biti podpredsednik Evropskega odbora za 
sistemska tveganja. Skupni posvetovalni 
odbor bo imel stalni sekretariat, v katerem 
bo zaposleno napoteno osebje iz treh 
evropskih nadzornih organov, s čimer se 
omogoči neformalna izmenjava 
informacij in razvoj pristopa, ki temelji na 
skupni organizacijski kulturi v vseh treh 
evropskih nadzornih organih.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se ustrezno opredeli in razširi vloga skupnega odbora, ki ga predlaga 
Komisija. Skupni odbor mora olajšati izmenjavo informacij med evropskimi nadzornimi 
organi in omogočiti medsebojno učenje. Prav tako mora imeti stalni sekretariat, ki mu 
pomaga pri opravljanju funkcij, ki lahko vključujejo nadzor nad finančnimi konglomerati, ter 
omogoča razmislek na mikroekonomski ravni o makroekonomskih usmeritvah osebja 
Evropske centralne banke v okviru sekretariata Evropskega odbora za sistemska tveganja. 
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Predlog spremembe 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
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 organa za
zavarovanja in poklicne pokojnine 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 (skupnega odbora) („skupni 
odbor“) in po potrebi sprejeti skupna 
stališča. Skupni odbor mora usklajevati 
delovanje vseh treh evropskih nadzornih 
organov na področju finančnih 
konglomeratov. Kadar je to ustrezno, 
morajo zadevni evropski nadzorni organ 
vzporedno sprejemati tudi dokumente, ki 
spadajo na področje pristojnosti 
Evropskega nadzornega organa (evropska 
zavarovanja in poklicne pokojnine) ali 
Evropskega nadzornega organa 
(vrednostni papirji in trgi). Skupnemu 
odboru po načelu letne rotacije 
predsedujejo predsedniki treh evropskih 
nadzornih organov. Predsednik skupnega 
odbora mora biti podpredsednik 
Evropskega odbora za sistemska tveganja. 
Skupni odbor bo imel stalni sekretariat, v 
katerem bo zaposleno napoteno osebje iz 
treh evropskih nadzornih organov, s 
čimer se omogoči neformalna izmenjava 
informacij in razvoj pristopa, ki temelji na 
skupni organizacijski kulturi v vseh treh 
evropskih nadzornih organih. 

Or. en

Obrazložitev

Da se okrepi vloga skupnega odbora v procesu usklajevanja dela organov, kot je navedeno v 
Skinnerjevem poročilu.
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Predlog spremembe 264
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
prek ločene proračunske postavke. V 
zvezi s prispevkom Evropske unije je treba 
uporabljati proračunski postopek Evropske 
unije . 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 265
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 
in morebitnih neposrednih pristojbin, ki 
jih plačajo finančne institucije. V zvezi s 
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uporabljati proračunski postopek 
Skupnosti. Revizijo zaključnih računov 
mora opravljati Računsko sodišče.

prispevkom Skupnosti je treba uporabljati 
proračunski postopek Skupnosti. Revizijo 
zaključnih računov mora opravljati 
Računsko sodišče.

Or. en

Predlog spremembe 266
Carl Haglund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(44) Bistveno je, da se zaščitijo poslovne 
skrivnosti in druge zaupne informacije. 
Zaščititi je treba tudi zaupnost informacij, 
ki se izmenjujejo znotraj mreže.

(44) Bistveno je, da se zaščitijo poslovne
občutljive in druge zaupne informacije. Za
zaupnost informacij, ki se posredujejo 
organu in izmenjujejo znotraj mreže, 
morajo veljati stroga in učinkovita pravila 
zaupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 267
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(44) Bistveno je, da se zaščitijo poslovne 
skrivnosti in druge zaupne informacije. 
Zaščititi je treba tudi zaupnost informacij, 
ki se izmenjujejo znotraj mreže.

(44) Bistveno je, da se zaščitijo poslovne 
skrivnosti in druge zaupne informacije. Za
zaupnost informacij, ki se posredujejo 
organu in izmenjujejo znotraj mreže, 
morajo veljati stroga in učinkovita pravila 
zaupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Glede na tržne občutljivost podatkov o posameznih podjetjih je ključna zahteva, da evropski 
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nadzorni organi vzpostavijo varne mehanizme za zbiranje, shranjevanje in posredovanje teh 
podatkov. Jasno je, da je treba izboljšati izmenjavo informacij, da se izboljša razumevanje 
sistemskih tveganj. Vendar pa je pomembno, da se zaupanja trga ne spodkopava z 
razkrivanjem občutljivih in zaupnih podatkov, kar bi lahko oviralo pravilno delovanje 
finančnih trgov. 

Predlog spremembe 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(44) Bistveno je, da se zaščitijo poslovne 
skrivnosti in druge zaupne informacije. 
Zaščititi je treba tudi zaupnost informacij, 
ki se izmenjujejo znotraj mreže.

(44) Bistveno je, da se zaščitijo poslovne 
skrivnosti in druge zaupne informacije. Za
zaupnost informacij, ki se posredujejo 
organu in izmenjujejo znotraj mreže, 
morajo veljati stroga in učinkovita pravila 
zaupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Od organa je treba zahtevati, da spoštuje jasna pravila za varovanje zaupnosti v postopkih 
zbiranja, shranjevanja in posredovanja informacij o posameznih podjetjih.


