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Predlog spremembe 370
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Evropski svet je v svojih sklepih z dne 
19. junija 2009 priporočil vzpostavitev 
evropskega sistema finančnih nadzornih 
organov, ki ga sestavljajo trije novi 
evropski nadzorni organi. Sistem mora biti 
usmerjen k izboljšanju kakovosti in 
usklajenosti nacionalnega nadzora, krepitvi 
nadzora nad čezmejnimi skupinami ter
pripravi enotnega evropskega pravilnika, ki 
se uporablja za vse finančne institucije na 
notranjem trgu. Evropski svet je poudaril, 
da morajo imeti evropski nadzorni organi 
tudi pooblastila za nadzor nad bonitetnimi 
agencijami, in Komisijo pozval, naj 
pripravi konkretne predloge, kako bi lahko 
evropski sistem finančnih nadzornih 
organov imel pomembno vlogo v kriznih 
razmerah.

(4) Evropski svet je v svojih sklepih z dne 
19. junija 2009 priporočil vzpostavitev 
evropskega sistema finančnih nadzornih 
organov, ki ga sestavljajo trije novi 
evropski nadzorni organi. Sistem mora biti 
usmerjen k izboljšanju kakovosti in 
usklajenosti nacionalnega nadzora, krepitvi 
nadzora nad čezmejnimi skupinami,
pripravi enotnega evropskega pravilnika, ki 
se uporablja za vse finančne institucije na 
notranjem trgu, ter zagotovitvi ustrezne 
uskladitve meril in metodologije, ki jih 
bodo nacionalni nadzorni organi 
uporabljali za ocenjevanje tveganja 
kreditnih institucij. Evropski svet je 
poudaril, da morajo imeti evropski 
nadzorni organi tudi pooblastila za nadzor 
nad bonitetnimi agencijami, in Komisijo 
pozval, naj pripravi konkretne predloge, 
kako bi lahko evropski sistem finančnih 
nadzornih organov imel pomembno vlogo 
v kriznih razmerah.

Or. en

Obrazložitev

Zagotovitev enotne uporabe pravil v EU pomeni tudi sprejetje tehničnih standardov na tistih 
področjih zakonodaje, kjer so potrebni enotni pogoji za izvajanje aktov Skupnosti brez 
vključevanja političnih odločitev.
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Predlog spremembe 371
Alfredo Pallone

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Evropski svet je v svojih sklepih z dne 
19. junija 2009 priporočil vzpostavitev 
evropskega sistema finančnih nadzornih 
organov, ki ga sestavljajo trije novi 
evropski nadzorni organi. Sistem mora biti 
usmerjen k izboljšanju kakovosti in 
usklajenosti nacionalnega nadzora, krepitvi 
nadzora nad čezmejnimi skupinami ter 
pripravi enotnega evropskega pravilnika, ki 
se uporablja za vse finančne institucije na 
notranjem trgu. Evropski svet je poudaril, 
da morajo imeti evropski nadzorni organi 
tudi pooblastila za nadzor nad bonitetnimi 
agencijami, in Komisijo pozval, naj 
pripravi konkretne predloge, kako bi lahko 
evropski sistem finančnih nadzornih 
organov imel pomembno vlogo v kriznih 
razmerah. 

(4) Evropski svet je v svojih sklepih z dne 
19. junija 2009 priporočil vzpostavitev 
evropskega sistema finančnih nadzornih 
organov, ki ga sestavljajo trije novi 
evropski nadzorni organi. Sistem mora biti 
usmerjen k izboljšanju kakovosti in 
usklajenosti nacionalnega nadzora, krepitvi 
nadzora nad čezmejnimi skupinami,
pripravi enotnega evropskega pravilnika, ki 
se uporablja za vse finančne institucije na 
notranjem trgu, ter zagotovitvi ustrezne 
uskladitve meril in metodologije, ki jih 
bodo nacionalni nadzorni organi 
uporabljali za ocenjevanje tveganja 
kreditnih institucij. Evropski svet je 
poudaril, da morajo imeti evropski 
nadzorni organi tudi pooblastila za nadzor 
nad bonitetnimi agencijami, in Komisijo 
pozval, naj pripravi konkretne predloge, 
kako bi lahko evropski sistem finančnih 
nadzornih organov imel pomembno vlogo 
v kriznih razmerah.

Or. en

Obrazložitev

Treba je predlagati tehnične standarde, da bi zagotovili enotno izvajanje revizijskega procesa 
nadzornih organov, ter skupno oceno tveganja prek ustrezne uskladitve meril in metodologije, 
ki jih bodo nacionalni nadzorni organi uporabljali pri ocenjevanju tveganja kreditnih 
institucij.
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Predlog spremembe 372
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Uredbe o vzpostavitvi sistema ESFS 
določajo mehanizem reševanja sporov med 
pristojnimi nacionalnimi organi. Kadar se 
pristojni organ ne strinja s postopkom ali 
vsebino ukrepanja ali neukrepanja drugega 
pristojnega organa na področjih, na katerih 
zadevna zakonodaja zahteva sodelovanje, 
usklajevanje ali skupno odločanje 
pristojnih nacionalnih organov iz več kot 
ene države članice, lahko evropski 
nadzorni organi na zahtevo enega od 
zadevnih pristojnih organov pomagajo tem 
organom pri doseganju sporazuma v roku, 
ki ga določi evropski nadzorni organ in ki 
upošteva morebitne pomembne roke v 
zadevni zakonodaji ter nujnost in 
zapletenost spora. Če se takšen spor ne 
reši, lahko zadevo rešijo evropski nadzorni 
organi.

(11) Uredbe o vzpostavitvi sistema ESFS 
določajo mehanizem reševanja sporov med 
pristojnimi nacionalnimi organi. Kadar se 
pristojni organ ne strinja s postopkom ali 
vsebino ukrepanja ali neukrepanja drugega 
pristojnega organa na področjih, določenih 
v zakonodaji Unije v skladu z 
Uredbo .../...[EBA], Uredbo .../...[ESMA] 
in Uredbo .../...[EIOPA], na katerih 
zadevna zakonodaja zahteva sodelovanje, 
usklajevanje ali skupno odločanje 
pristojnih nacionalnih organov iz več kot 
ene države članice, lahko evropski 
nadzorni organi na zahtevo enega od 
zadevnih pristojnih organov pomagajo tem 
organom pri doseganju sporazuma v roku, 
ki ga določi evropski nadzorni organ in ki 
upošteva morebitne pomembne roke v 
zadevni zakonodaji ter nujnost in 
zapletenost spora. Če se takšen spor ne 
reši, lahko zadevo rešijo evropski nadzorni 
organi.

Or. en

Predlog spremembe 373
Sławomir Witold Nitras

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Uredbe o vzpostavitvi sistema ESFS 
določajo mehanizem reševanja sporov med 
pristojnimi nacionalnimi organi. Kadar se 
pristojni organ ne strinja s postopkom ali 
vsebino ukrepanja ali neukrepanja drugega 

(11) Uredbe o vzpostavitvi sistema ESFS 
določajo mehanizem reševanja sporov med 
pristojnimi nacionalnimi organi. Kadar se 
pristojni organ ne strinja s postopkom ali 
vsebino ukrepanja ali neukrepanja drugega 



PE439.899v01-00 6/84 AM\809041SL.doc

SL

pristojnega organa na področjih, na katerih 
zadevna zakonodaja zahteva sodelovanje, 
usklajevanje ali skupno odločanje 
pristojnih nacionalnih organov iz več kot 
ene države članice, lahko evropski 
nadzorni organi na zahtevo enega od 
zadevnih pristojnih organov pomagajo tem 
organom pri doseganju sporazuma v roku, 
ki ga določi evropski nadzorni organ in ki 
upošteva morebitne pomembne roke v 
zadevni zakonodaji ter nujnost in 
zapletenost spora. Če se takšen spor ne 
reši, lahko zadevo rešijo evropski nadzorni 
organi. 

pristojnega organa na področjih, določenih 
v zakonodaji Unije iz člena 1(2) vsake od 
naslednjih uredb: Uredbe .../...[EBA], 
Uredbe .../...[ESMA] in 
Uredbe .../...[EIOPA], na katerih zadevna 
zakonodaja zahteva sodelovanje, 
usklajevanje ali skupno odločanje 
pristojnih nacionalnih organov iz več kot 
ene države članice, lahko evropski 
nadzorni organi na zahtevo enega od 
zadevnih pristojnih organov pomagajo tem 
organom pri doseganju sporazuma v roku, 
ki ga določi evropski nadzorni organ in ki 
upošteva morebitne pomembne roke v 
zadevni zakonodaji ter nujnost in 
zapletenost spora. Če se takšen spor ne 
reši, lahko zadevo rešijo evropski nadzorni 
organi.

Or. en

Predlog spremembe 374
Sławomir Witold Nitras

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Na splošno določba, ki omogoča 
reševanje sporov v okviru uredb o 
vzpostavitvi sistema ESFS, ne zahteva 
posledičnih sprememb zadevne 
zakonodaje. Vendar so na tistih področjih, 
na katerih je neka oblika nezavezujočega 
postopka mediacije že vzpostavljena v 
zadevni zakonodaji ali na katerih so 
določeni roki za sprejemanje skupnih 
odločitev enega ali več pristojnih 
nacionalnih organov, potrebne spremembe
za zagotovitev jasnosti in čim manjšega 
oviranja postopka sprejemanja skupne 
odločitve ter za zagotovitev možnosti, da 
lahko po potrebi spore rešujejo evropski 
nadzorni organi.

(12) Člen 11(1) vsake od naslednjih 
uredb: Uredbe .../...[EBA], 
Uredbe .../...[ESMA] in 
Uredbe .../...[EIOPA] določa, da je treba 
primere, v katerih se lahko uporabijo 
mehanizmi za reševanje nesoglasij med 
pristojnimi nacionalnimi organi, določiti v 
sektorski zakonodaji. Poleg tega so na 
tistih področjih, na katerih je neka oblika 
nezavezujočega postopka mediacije že 
vzpostavljena v zadevni zakonodaji ali na 
katerih so določeni roki za sprejemanje 
skupnih odločitev enega ali več pristojnih 
nacionalnih organov, potrebne spremembe 
za zagotovitev jasnosti in čim manjšega 
oviranja postopka sprejemanja skupne 
odločitve ter za zagotovitev možnosti, da 
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lahko po potrebi spore rešujejo evropski 
nadzorni organi.

Or. en

Predlog spremembe 375
Sławomir Witold Nitras

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Namen zavezujočega postopka za 
reševanje nesoglasij je reševanje 
primerov, ko nadzorni organi med seboj 
ne morejo rešiti postopkovnih ali 
vsebinskih vprašanj glede skladnosti z 
zakonodajo Unije. V takšnih okoliščinah 
mora imeti eden izmed nadzornih organov 
možnost predložiti vprašanje pristojnemu 
evropskemu nadzornemu organu. 
Evropskemu nadzornemu organu je treba 
omogočiti izvajanje pooblastil, določenih v 
uredbah, vendar naj ne bi mogel 
nadomestiti diskrecijskih razsodb 
nacionalnih nadzornih organov. Evropski 
nadzorni organ bi razrešil spor samo, 
kadar gre za zagotovitev skladnosti z 
zakonodajo Unije. Predvsem pa Evropski 
bančni organ v zvezi z odločitvami o 
kapitalskih dodatkih na podlagi Direktive 
2006/48/ES ne bi smel omejiti možnosti 
nacionalnih nadzornih organov, da 
določijo ravni kapitala, pod pogojem, da 
je taka odločitev v skladu  z omejitvami 
diskrecije nacionalnih nadzornih 
organov, določene v zakonodaji Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 376
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 1998/26/ES
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica iz odstavka 2 takoj 
obvesti druge države članice ter Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge, 
ustanovljen z Uredbo …/… Evropskega 
parlamenta in Sveta, ter temu sporoči vse 
informacije, ki so bistvene za izvajanje 
njegovih nalog.

3. Država članica iz odstavka 2 takoj 
obvesti Evropski odbor za sistemska 
tveganja, druge države članice ter Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge, 
ustanovljen z Uredbo …/… Evropskega 
parlamenta in Sveta, ter temu sporoči vse 
informacije, ki so bistvene za izvajanje 
njegovih nalog.

Or. en

Predlog spremembe 377
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2002/87/ES
Člen 9 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 9(2) se doda naslednja točka:
„(ca) razvoj podrobnega reševalnega 
mehanizma, ki se ga redno posodablja in 
vsaj enkrat letno pregleda ter  ki vključuje 
strukturiran mehanizem za zgodnje 
posredovanje, ukrepe za hitro izvedbo 
sanacijskih ukrepov in načrt ukrepov v 
primeru stečaja.“

Or. en
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Predlog spremembe 378
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 c (novo)
Direktiva 2002/87/ES
Člen -10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) V oddelku 3 se pred člen 10 vstavi 
naslednji člen:

„Člen -10
1. Finančni konglomerati so predmet 
dopolnilnega in evropskega nadzora, ki ga 
izvajajo skupni odbor evropskih 
nadzornih organov in nacionalni pristojni 
organi.
2. Skupni odbor evropskih nadzornih 
organov izvaja evropski nadzor finančnih 
konglomeratov, da zagotavlja dosledno 
medsektorsko in čezmejno skladnost z 
zakonodajo Evropske unije.
Skupni odbor evropskih nadzornih 
organov deluje prek koordinatorja, ki ga 
imenujejo pristojni nacionalni organi za 
dopolnilni nadzor in deluje tudi v imenu 
skupnega odbora evropskih nadzornih 
organov.
3. Koordinatorje finančnih 
konglomeratov Evropske unije na splošni 
in čezmejni ravni usklajuje skupni odbor 
evropskih nadzornih organov.“

Or. en

Predlog spremembe 379
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2002/87/ES
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 18 se vstavi naslednji 
odstavek za odstavkom 1:
„1a. Kadar pristojni organ odloči, da ima 
tretja država enakovreden nadzor in je to 
v nasprotju s prepričanjem drugega 
ustreznega pristojnega organa, lahko 
skupni odbor evropskih nadzornih 
organov to odločitev prekliče, če je 
odločitev odgovornega pristojnega organa 
temeljila na napačnih domnevah ali se je 
standard nadzora v tretji državi od 
sprejetja odločitve poslabšal.“

Or. en

Predlog spremembe 380
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 5 b (novo)
Direktiva 2002/87/ES
Člen 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Za členom 21a se vstavi naslednji 
člen:

„Člen 21b
Nasprotovanje delegiranim aktom

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v štirih 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se to obdobje podaljša za dva 
meseca.
2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, začne ta veljati na 
datum, naveden v aktu. Če Evropski 
parlament ali Svet delegiranemu aktu 
nasprotuje, ta ne začne veljati.
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3. Za hitrejše sprejetje delegiranih aktov, 
kadar je to potrebno, lahko Evropski 
parlament in Svet v skladu s postopkom, 
pri katerem zgodaj izrazita, da temu 
sprejetju ne nameravata nasprotovati, in v 
ustrezno utemeljenih primerih odločita, 
da se obdobje štirih mesecev iz prvega 
pododstavka na zahtevo Komisije 
skrajša.“

Or. en

Predlog spremembe 381
Sylvie Goulard

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka -1 (novo)
Direktiva 2003/6/ES
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) V točki 1 prvega pododstavka člena 1 
se doda naslednji pododstavek:
„Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
v zvezi z različnimi elementi opredelitve 
notranjih informacij, zlasti njihovega 
nejavnega značaja iz prvega pododstavka 
te točke. 
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz četrtega 
pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

Tehnični standardi bi lahko pojasnili različne elemente te opredelitve, s tem pa bi bilo laže 
spodbujati enotno uporabo.
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Predlog spremembe 382
Sylvie Goulard

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka -1 a (novo)
Direktiva 2003/6/ES
Člen 6 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 6 se doda naslednji 
odstavek:
„10a. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
glede:
– zahteve iz prvega pododstavka odstavka 
1, da izdajatelj notranje informacije čim 
prej razkrije javnosti;
– odloga izdajatelja glede razkritja 
notranjih informacij javnosti na podlagi 
odstavka 2;
– vsebine in vrste osebe, ki bo vključena 
na seznam iz tretjega pododstavka 
odstavka 3;
– vrste transakcij, o katerih je treba 
obvestiti pristojni organ na podlagi 
odstavka 4 tega člena, ter
– izvedbenih ukrepov, ki jih bo Komisija 
sprejela v skladu s šesto alineo odstavka 
10 v zvezi s pošteno predstavitvijo 
priporočil in razkritjem interesov ali 
nakazanim nasprotjem interesov.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz tega 
odstavka.“

Or. en

Obrazložitev

S tehničnimi standardi (prva in druga točka) bi lahko zmanjšali odstopanja in pripomogli k 
skladnosti zlasti v čezmejnem smislu. S tehničnimi standardi bi olajšali enotno izvajanje v 
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vseh državah članicah in zmanjšali pravno negotovost, zlasti pa bi pojasnili pogoje, pod 
katerimi lahko izdajatelj utemeljeno odloži objavo.

Predlog spremembe 383
Sylvie Goulard

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka -1 b (novo)
Direktiva 2003/6/ES
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) V členu 8 se doda naslednji 
odstavek:
„1a. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme 
Komisija glede:
– omejitev cen in dnevnih izračunov 
omejitev nakupov v zvezi s programom 
odkupa, navedenim v členu 5 Uredbe 
Komisije (ES) št. 2273/2003 z dne 22. 
decembra 2003 o izvajanju Direktive 
2003/6/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta o izjemah za programe odkupa in 
stabilizacijo finančnih instrumentov1;
– razkritja in poročanja o stabilizaciji 
finančnega instrumenta, ki sta navedena 
v členu 9 Uredbe (ES) št. 2273/2003, ter
– pomožne stabilizacije finančnega 
instrumenta, navedene v členu 11 Uredbe 
(ES) št. 2273/2003.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz tega 
odstavka.“
1UL L 336, 23. 12. 2003, str. 33.

Or. en
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Obrazložitev

S tehničnimi standardi bi olajšali enotno izvajanje v vseh državah članicah, zmanjšali pravno 
negotovost in omogočili prožnost pri odzivanju na novosti na trgu.

Predlog spremembe 384
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka -1 c (novo)
Direktiva 2003/6/ES
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1c) V členu 12(2) se dodajo naslednje 
točke:
(ha) prepovedati zadevni finančni 
instrument;
(hb) omejiti velikost obveze za nakup ali 
prodajo dane količine finančnega 
sredstva;
(hc) zahtevati lastništvo osnovnih sredstev 
kot osnovni pogoj za trgovanje ter
(hd) določiti omejitve glede kakovosti.

Or. en

Predlog spremembe 385
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka -1 d (novo)
Direktiva 2003/6/ES
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1d) Člen 14(4) se nadomesti z 
naslednjim:
„4. Države članice poskrbijo, da 
pristojni organ razkrije javnosti vsak 
ukrep ali sankcijo, ki se bo izrekla 
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zaradi kršitve določb, sprejetih za 
izvajanje te direktive, razen če bi tako 
razkritje resno ogrozilo finančne trge ali 
povzročilo nesorazmerno škodo 
vpletenim stranem. Pristojni organi o 
vseh ukrepih in sankcijah sočasno 
poročajo Evropskemu organu za 
vrednostne papirje in trge.  Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge te 
informacije doda v posamezne evidence v 
ustreznih evropskih podatkovnih zbirkah 
registriranih udeležencev na trgu.“ 

Or. en

Predlog spremembe 386
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2003/6/ES
Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 16 se vstavi naslednji 
odstavek za odstavkom 2:
„2a. Evropski organ za vrednostne papirje 
in trge, ustanovljen z Uredbo …/… 
Evropskega parlamenta in Sveta, lahko 
na lastno pobudo zahteva vse podatke, ki 
jih potrebuje za namene iz odstavka 1.“

Or. en

Predlog spremembe 387
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3 f (novo)
Direktiva 2003/6/ES
Člen 17 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3f) Za členom 17a se vstavi naslednji 
člen:

„Člen 17b
Nasprotovanje delegiranim aktom

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v štirih 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta je mogoče obdobje podaljšati za dva 
meseca.
2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, začne ta veljati na 
datum, naveden v aktu. Če Evropski 
parlament ali Svet delegiranemu aktu 
nasprotuje, ta ne začne veljati.
3. Za hitrejše sprejetje delegiranih aktov, 
kadar je to potrebno, lahko Evropski 
parlament in Svet v skladu s postopkom, 
pri katerem zgodaj izrazita, da temu 
sprejetju ne nameravata nasprotovati, in v 
ustrezno utemeljenih primerih odločita, 
da se obdobje štirih mesecev iz prvega 
pododstavka na zahtevo Komisije 
skrajša.“

Or. en

Predlog spremembe 388
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 4 – točka 3 c (novo)
Direktiva 2003/41/ES
Člen 15 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Členu 15 se doda naslednji odstavek:
„6a. Za zagotovitev dosledne uskladitve in 
enotne uporabe tega člena Evropski organ 
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za zavarovanja in poklicne pokojnine 
pripravi osnutke tehničnih standardov za 
izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij. 
Organ te osnutke tehničnih standardov in 
poročila Komisiji predloži do 
1. junija 2011.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [EIOPA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 15(6) direktive o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje že obstaja dogovor o cilju nadaljnjega usklajevanja, zlasti glede izračuna 
zavarovalno-tehničnih rezervacij, katerega cilj je boljša zaščita potrošnikov. Ker so s to 
direktivo različna nacionalna pravila usklajena le na nizki stopnji, bodo zavezujoči tehnični 
standardi še posebej pomembni. 

Predlog spremembe 389
Markus Ferber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 4 – točka 1 d (novo)
Direktiva 2003/41/ES
Člen 20 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1d) Členu 20 se doda naslednji odstavek:
„(10a) Za zagotovitev dosledne 
usklajenosti in enotne uporabe tega člena 
Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine pripravi osnutke 
tehničnih standardov za postopke 
odobritve in obveščanja ter metode za 
izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij, 
pa tudi za informativne postopke in 
postopke razkritja. 
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [EIOPA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.“
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Or. de

Obrazložitev

V členu 15(6) direktive o pokojninskih skladih je za varstvo potrošnikov pred posledicami 
čezmejne regulatorne arbitraže cilj nadaljnje uskladitve metod za izračun zavarovalno-
tehničnih rezervacij že izrecno naveden. Ker direktiva o pokojninskih skladih vsebuje le 
minimalno usklajene določbe, so skupni tehnični standardi tukaj še posebej pomembni. 

Predlog spremembe 390
Peter Skinner

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 4 – točka 2
Direktiva 2003/41/ES
Člen 20 – odstavek 11 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Za zagotovitev enotne uporabe te 
direktive Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine pripravi seznam 
osnutkov tehničnih standardov za določbe 
v zvezi z varnim in skrbnim poslovanjem 
vseh držav članic, pomembne za področje 
sistemov poklicnega pokojninskega 
zavarovanja, ki niso zajeti v sklicevanje na 
nacionalno socialno in delovno 
zakonodajo v odstavku 1. Organ predloži 
navedene osnutke tehničnih standardov 
Komisiji do 1. januarja 2014.

11. Za zagotovitev enotne uporabe te 
direktive Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine pripravi seznam 
osnutkov tehničnih standardov za določbe 
v zvezi z varnim in skrbnim poslovanjem 
vseh držav članic, pomembne za področje 
sistemov poklicnega pokojninskega 
zavarovanja. Organ predloži navedene 
osnutke tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2014.

Or. en

Obrazložitev

Ker v direktivi o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje ni 
opredeljeno, kaj je mišljeno s socialnim in delovnim pravom, je vsaka država članica 
pripravila svojo opredelitev v zvezi z direktivo. Nekatere države članice so uvedle določbe o 
varnem in skrbnem poslovanju, povezane s poklicnimi pokojninami v okviru socialnega in 
delovnega prava, nekatere pa ne. Zaradi tega besedilo Komisije Evropskemu organu za 
zavarovanja in poklicne pokojnine ne bi omogočilo, da bi natančno zajel naravo določb na 
ravni celotne EU. Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine bi moral pripraviti 
svoje tehnične standarde in navesti določbe za poklicne pokojnine ne glede na to, kje so v 
posamezni državi članici.
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Predlog spremembe 391
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 4 – točka 2
Direktiva 2003/41/ES
Člen 20 – odstavek 11 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Za zagotovitev enotne uporabe te 
direktive Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine pripravi seznam 
osnutkov tehničnih standardov za določbe 
v zvezi z varnim in skrbnim poslovanjem 
vseh držav članic, pomembne za področje 
sistemov poklicnega pokojninskega 
zavarovanja, ki niso zajeti v sklicevanje na 
nacionalno socialno in delovno zakonodajo 
v odstavku 1. Organ predloži navedene 
osnutke tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2014.

11. Za zagotovitev dosledne uskladitve in 
enotne uporabe te direktive Evropski organ 
za zavarovanja in poklicne pokojnine 
pripravi seznam osnutkov tehničnih 
standardov v zvezi z izračunom 
zavarovalno-tehničnih rezervacij ter 
pripravi poročila, v katerih navede druge 
določbe v zvezi z varnim in skrbnim 
poslovanjem vseh držav članic, pomembne 
za področje sistemov poklicnega 
pokojninskega zavarovanja, ki niso zajeti v 
sklicevanje na nacionalno socialno in 
delovno zakonodajo v odstavku 1. Organ 
predloži navedene osnutke tehničnih 
standardov in poročila Komisiji do 1. 
junija 2011.

Or. en

Obrazložitev

According to Article 15 para. 6 IORP-Directive, there is already agreement on the objective 
of further harmonisation, particularly in the field of the calculation of technical provisions, in 
order to better protect the consumers. As the IORP-Directive harmonises the different 
national rules on a low degree only, binding technical standards will be of particular 
importance. The listing of the other prudential provision in Member States can also be useful 
and can be included in reports but by definition cannot constitute European harmonised 
technical standards. A reasonable delay for proposing technical standards and listing 
provisions is one year and not 4 years.
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Predlog spremembe 392
Markus Ferber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 4 – točka 2
Direktiva 2003/41/ES
Člen 20 – odstavek 11 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za zagotovitev enotne uporabe te 
direktive Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine pripravi seznam 
osnutkov tehničnih standardov za določbe 
v zvezi z varnim in skrbnim poslovanjem 
vseh držav članic, pomembne za področje 
sistemov poklicnega pokojninskega 
zavarovanja, ki niso zajeti v sklicevanje na 
nacionalno socialno in delovno 
zakonodajo v odstavku 1. Organ predloži 
navedene osnutke tehničnih standardov 
Komisiji do 1. januarja 2014.

(11) Za dosledno uskladitev in zagotovitev 
enotne uporabe te direktive Evropski organ 
za zavarovanja in poklicne pokojnine 
pripravi seznam osnutkov tehničnih 
standardov v zvezi z metodami za izračun 
zavarovalno-tehničnih rezervacij. Organ 
predloži navedene osnutke tehničnih 
standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

Or. de

Obrazložitev

V členu 15(6) direktive o pokojninskih skladih je za varstvo potrošnikov pred posledicami 
čezmejne regulatorne arbitraže cilj nadaljnje uskladitve metod za izračun zavarovalno-
tehničnih rezervacij že izrecno naveden. Ker direktiva o pokojninskih skladih vsebuje le 
minimalno usklajene določbe, so skupni tehnični standardi tukaj še posebej pomembni. 

Predlog spremembe 393
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 4 – točka 2 b (novo)
Direktiva 2003/41/ES
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Člen 21(1) se nadomesti z 
naslednjim:
„Države članice v sodelovanju z 
Evropskim organom za zavarovanja in 
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poklicne pokojnine na primeren način 
zagotovijo dosledno uskladitev in enotno 
uporabo te direktive z uporabo skupnih 
tehničnih standardov za odobritev, 
obveščanje, pravila o izračunu 
zavarovalno-tehničnih rezervacij, 
informativne postopke in postopke 
razkritja ter s pomočjo redne izmenjave 
informacij in izkušenj ter tesnejšega 
sodelovanja, katerih cilj je preprečevanje 
izkrivljanja konkurence in oblikovanje 
pogojev, ki so potrebni za nemoteno 
članstvo na tujih trgih.“

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 15(6) direktive o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko 
zavarovanje že obstaja dogovor o cilju nadaljnjega usklajevanja, zlasti glede izračuna 
zavarovalno-tehničnih rezervacij, katerega cilj je boljša zaščita potrošnikov. Ker so s to 
direktivo različna nacionalna pravila usklajena le na nizki stopnji, bodo zavezujoči tehnični 
standardi še posebej pomembni. 

Predlog spremembe 394
Markus Ferber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 4 – točka 2 b (novo)
Direktiva 2003/41/ES
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Člen 21(1) se nadomesti z 
naslednjim:
Države članice v sodelovanju z Evropskim 
nadzornim organom za zavarovanja in 
poklicne pokojnine na primeren način 
zagotovijo dosledno uskladitev in enotno 
uporabo te direktive z uporabo skupnih 
tehničnih standardov za odobritev, 
obveščanje, pravila o izračunu 
zavarovalno-tehničnih rezervacij, 
informativne postopke in postopke 
razkritja ter s pomočjo redne izmenjave 
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informacij in izkušenj in tesnejšim 
sodelovanjem, da bi s tem preprečile 
izkrivljanja konkurence in ustvarile 
pogoje, ki so potrebni za nemoteno 
članstvo na tujih trgih.

Or. de

Obrazložitev

V členu 15(6) direktive o pokojninskih skladih je za varstvo potrošnikov pred posledicami 
čezmejne regulatorne arbitraže cilj nadaljnje uskladitve metod za izračun zavarovalno-
tehničnih rezervacij že izrecno naveden. Ker direktiva o pokojninskih skladih vsebuje le 
minimalno usklajene določbe, so skupni tehnični standardi tukaj še posebej pomembni.

Predlog spremembe 395
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 4 – točka 2 b (novo)
Direktiva 2003/41/ES
Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Člen 21(1) se nadomesti z 
naslednjim:
„1. Države članice v tesnem sodelovanju z 
Evropskim organom za zavarovanja in 
poklicne pokojnine na primeren način 
zagotovijo enotno uporabo te direktive s 
pomočjo redne izmenjave informacij in 
izkušenj, katere cilj je razvoj 
preverjenih postopkov na tem področju 
in tesnejše sodelovanje, da bi s tem 
preprečile izkrivljanja konkurence in 
ustvarile pogoje, ki so potrebni za 
nemoteno članstvo na tujih trgih ter 
prenosljivost rentnih zahtevkov.“

Or. en
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Predlog spremembe 396
Sylvie Goulard

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – točka -1 c (novo)
Direktiva 2003/71/ES
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1c) V členu 4 se doda naslednji 
odstavek:
„3a. Za zagotovitev enotnega izvajanja te 
direktive lahko Evropski organ za 
varnostne papirje in trge pripravi osnutke 
tehničnih standardov za določitev pogojev 
izvajanja odstopanja od obveznosti 
objavljanja prospekta, kadar je na voljo 
dokument z informacijami, ki jih pristojni 
organ šteje za enakovredne informacijam, 
ki jih ponavadi vsebuje prospekt.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz tega 
odstavka.“

Or. en

Obrazložitev

S tehničnimi standardi bi zagotovili enotno izvajanje zakonodaje EU, kadar se v zvezi z 
odstopanji zahteva dokument z informacijami, enakovrednimi tistim v prospektu.

Predlog spremembe 397
Sylvie Goulard

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – točka -1 d (novo)
Direktiva 2003/71/ES
Člen 5 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1d) V členu 5 se doda naslednji 
odstavek:
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„5a. Za zagotovitev enotne uporabe te 
direktive lahko Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pripravi 
osnutke tehničnih standardov za določitev 
vsebine in oblike prospekta ter njegovega 
povzetka, pa tudi:
– pogojev uporabe določb o prilagoditvi 
minimalnim podatkom v prospektih in 
osnovnih prospektih iz člena 23 Uredbe 
Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. 
aprila 2004 o izvajanju Direktive 
2003/71/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo 
prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi 
informacij s sklicevanjem in objavi teh 
prospektov in razširjanju oglaševanj1;
– vsebine povzetka iz odstavka 3;
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.“
1 UL L 149, 30. 4. 2004, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organi imajo različne prakse in bi od izdajatelja ter ponudnika zahtevali, da nosita 
odgovornost ene teh oseb, odvisno od vrste izdaje. To ustvarja negotovost v ureditvi 
odgovornosti prospekta, zlasti, kadar gre za prenos čez mejo. To vprašanje je treba 
natančneje določiti.

Predlog spremembe 398
Sylvie Goulard

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – točka -1 e (novo)
Direktiva 2003/71/ES
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1e) V členu 6 se doda naslednji 
odstavek:
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„2a. Za zagotovitev enotne uporabe te 
direktive lahko Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se 
določijo pogoji uporabe odgovornosti, 
povezane s prospektom.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 397.

Predlog spremembe 399
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2003/71/ES
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 14(1) se nadomesti z 
naslednjim:
„1. Ko je prospekt odobren, ga 
izdajatelj, ponudnik ali oseba, ki prosi 
za sprejem v trgovanje na 
organiziranem trgu vloži pri pristojnem 
organu matične države članice in 
Evropskem organu za vrednostne papirje 
in trge in ga da na voljo javnosti takoj, 
ko je to izvedljivo in vsekakor v 
razumnem času pred in najpozneje na 
začetku javne ponudbe vrednostnih 
papirjev ali sprejetja vpletenih 
vrednostnih papirjev v trgovanje. Poleg 
tega je v primeru prve javne ponudbe 
razreda delnic, ki še niso sprejete v 
trgovanje na organiziranem trgu ali 
bodo v trgovanje sprejete prvič, 
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prospekt na voljo vsaj šest dni pred 
koncem ponudbe.“

Or. en

Predlog spremembe 400
Derk Jan Eppink

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – točka 4
Direktiva 2003/71/ES
Člen 16 – odstavek 3 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena in upoštevanje tehničnega razvoja na 
finančnih trgih Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pripravi osnutke 
tehničnih standardov, da se določijo pogoji 
uporabe obveznosti za predložitev dodatka 
k prospektu v primeru pomembnega 
novega dejavnika, bistvene napake ali 
netočnosti v zvezi z informacijami, 
vsebovanimi v prospektu. Organ predloži 
navedene osnutke tehničnih standardov 
Komisiji do 1. januarja 2014.

3. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena in upoštevanje tehničnega razvoja na 
finančnih trgih lahko Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pripravi osnutke 
tehničnih standardov, da se določijo 
postopki, ki jih je treba izvesti v zvezi z 
obveznostmi za predložitev dodatka k 
prospektu v primeru pomembnega novega 
dejavnika, bistvene napake ali netočnosti v 
zvezi z informacijami, vsebovanimi v 
prospektu. 

Or. en

Predlog spremembe 401
Sylvie Goulard

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – točka 4
Direktiva 2003/71/ES
Člen 16 – odstavek 3 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena in upoštevanje tehničnega razvoja na 
finančnih trgih Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pripravi osnutke 

3. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena in upoštevanje tehničnega razvoja na 
finančnih trgih Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge določi, kaj 
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tehničnih standardov, da se določijo pogoji 
uporabe obveznosti za predložitev dodatka 
k prospektu v primeru pomembnega 
novega dejavnika, bistvene napake ali 
netočnosti v zvezi z informacijami, 
vsebovanimi v prospektu. Organ predloži 
navedene osnutke tehničnih standardov 
Komisiji do 1. januarja 2014. 

pomeni pomemben novi dejavnik, bistvena 
napaka ali netočnost iz odstavka 1, ter 
pripravi osnutke tehničnih standardov, da 
se določijo pogoji uporabe obveznosti za 
predložitev dodatka k prospektu v primeru 
pomembnega novega dejavnika, bistvene 
napake ali netočnosti v zvezi z 
informacijami, vsebovanimi v prospektu.
Organ predloži navedene osnutke tehničnih 
standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

Or. en

Obrazložitev

Pristojni organi si različno razlagajo, kaj pomeni pomemben novi dejavnik. S tehničnimi 
standardi bi zagotovili enake pogoje in preprečili regulatorno arbitražo.

Predlog spremembe 402
Derk Jan Eppink

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – točka 8 – točka a
Direktiva 2003/71/ES
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3. Odstavek 1 pristojnim organom ne 
preprečuje izmenjave zaupnih informacij 
ali njihovega posredovanja Evropskemu 
organu za vrednostne papirje in trge ali 
Evropskemu odboru za sistemska tveganja. 
Za informacije, izmenjane med pristojnimi 
organi in Evropskim organom za 
vrednostne papirje in trge ali Evropskim 
odborom za sistemska tveganja, velja 
obveznost varovanja poklicne skrivnosti, ki 
velja za bivše in sedanje zaposlene v 
pristojnem organu, ki prejme informacijo.“

„3. Odstavek 1 pristojnim organom ne 
preprečuje izmenjave zaupnih informacij 
ali njihovega posredovanja Evropskemu 
organu za vrednostne papirje in trge ali 
Evropskemu odboru za sistemska tveganja
ob upoštevanju omejitev za informacije, ki 
so specifične za podjetja, in vpliva na 
tretje države v skladu z [uredbo ESMA] in 
[uredbo ESRB]. Za informacije, izmenjane 
med pristojnimi organi in Evropskim 
organom za vrednostne papirje in trge ali 
Evropskim odborom za sistemska tveganja, 
velja obveznost varovanja poklicne 
skrivnosti, ki velja za bivše in sedanje 
zaposlene v pristojnem organu, ki prejme 
informacijo.“

Or. en
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Predlog spremembe 403
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Article 5 – point 8 i (new)
Direktiva 2003/71/ES
Člen 24 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8i) Za členom 24a se vstavi naslednji 
člen:

„Člen 24b
Ugovori zoper delegirane akte

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v štirih 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se to obdobje podaljša za dva 
meseca.
2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, začne ta veljati na 
datum, naveden v aktu. Če Evropski 
parlament ali Svet delegiranemu aktu 
nasprotuje, ta ne začne veljati.
3. Za hitrejše sprejetje delegiranih aktov, 
kadar je to potrebno, lahko Evropski 
parlament in Svet v skladu s postopkom, 
pri katerem zgodaj izrazita, da temu 
sprejetju ne nameravata nasprotovati, in v 
ustrezno utemeljenih primerih odločita, 
da se obdobje štirih mesecev iz prvega 
pododstavka na zahtevo Komisije 
skrajša.“ 

Or. en
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Predlog spremembe 404
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka -1 (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) Člen 2(3) se nadomesti z naslednjim:
„3. Da bi upoštevala razvoj dogodkov na 
finančnih trgih in zagotovila dosledno 
uskladitev in enotno uporabo te 
direktive, [...] Komisija z delegiranimi 
akti v skladu s členi 64, 64a in 64b glede 
izjem (c), (i) in (k) opredeli merila za 
določanje, kdaj se dejavnost šteje za 
pomožno dejavnost h glavni dejavnosti 
na ravni skupine, in za določanje, kdaj 
se dejavnost opravlja priložnostno.
[...]
Osnutke delegiranih aktov pripravi 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge.“

Or. en

Predlog spremembe 405
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka -1 c (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) V členu 4 se vstavi naslednji odstavek 
za odstavkom 2:
„2a. Da bi upoštevali razvoj na finančnih 
trgih in zagotovili enotno uporabo tega 
člena, Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
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različnih elementov opredelitev iz 
odstavka 1 tega člena in člena 2 Uredbe 
Komisije št. 1287/2006 z dne 10. avgusta 
2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 
obveznostmi vodenja evidenc za 
investicijske družbe, poročanjem o 
transakcijah, tržno preglednostjo, 
sprejemanjem finančnih instrumentov v 
trgovanje in pojmi, opredeljenimi v 
navedeni direktivi1, ter člena 2 Direktive 
Komisije 2006/73/ES z dne 10. avgusta 
2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 
organizacijskimi zahtevami in pogoji 
poslovanja investicijskih družb ter 
opredeljenimi izrazi za namene navedene 
direktive2. Organ predloži navedene 
osnutke tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2015.“
1 UL L 241, 2.9.2006, str. 1.
1UL L 241, 2.9.2006, str. 26.

Or. en

Obrazložitev

Osnutki tehničnih standardov, ki jih pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge, bi 
morali omogočiti enotno uporabo Direktive o trgu finančnih instrumentov, da bi zagotovili 
resnično enake pogoje.

Predlog spremembe 406
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 1
Direktiva 2004/39/ES
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3. Države članice vzpostavijo register 
vseh investicijskih podjetij. Register je 
javno dostopen in vsebuje informacije o 
storitvah ali dejavnostih, za katere je 
investicijsko podjetje pridobilo dovoljenje. 

„3. Države članice vpišejo v register vsa 
investicijska podjetja, ki opravljajo 
storitve ali izvajajo dejavnosti v okviru 
svojih pristojnosti.
 Sistematično posodobljen seznam teh 
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Redno se dopolnjuje z zadnjimi podatki. 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge, ustanovljen z Uredbo …/… 
Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi 
seznam vseh investicijskih podjetij v 
Skupnosti. Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge objavi ta seznam in ga 
redno dopolnjuje.“

podjetij se predloži Evropskemu organu za 
vrednostne papirje in trge, 
ustanovljenemu z Uredbo …/… 
Evropskega parlamenta in Sveta. 
Evropski nadzorni organ pripravi register 
vseh investicijskih podjetij v Uniji. 
Register je javno dostopen in vsebuje 
informacije o storitvah ali dejavnostih, za 
katere je investicijsko podjetje pridobilo 
dovoljenje. Redno se dopolnjuje z zadnjimi 
podatki.
Če je pristojni organ odvzel dovoljenje v 
skladu s členom 8(b) do (d), se ta odvzem 
objavi v registru za obdobje dveh let.“

Or. en

Predlog spremembe 407
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 2
Direktiva 2004/39/ES
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena in členov 7, 9(2)–(4) in 10(1)–(2) ter 
člena 12 lahko Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pripravi osnutke 
tehničnih standardov, da se zagotovijo 
pogoji uporabe zahtev in postopkov za 
takšno dovoljenje, kot je določeno v tem 
členu, členih 7, 9(2)–(4) in 10(1)–(2) ter 
členu 12.

4. Za zagotovitev dosledne uskladitve in 
enotne uporabe tega člena in členov 5(4), 
9(2) do (4), 10(1) in (2) ter člena 12 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge pripravi osnutke tehničnih standardov, 
da:

(a) podrobno določi zahteve glede glavne 
uprave iz člena 5(4);
(b) opredeli informacije, ki se predložijo 
pristojnemu organu iz člena 7(2);
(c) opredeli informacije ter pripravi 
standardne obrazce, predloge in postopke 
za obveščanje iz člena 9(2);
(d) podrobno določi zahteve iz členov 9(2) 
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do (4) ter 10(1) in (2); ter
(e) podrobno določi zahtevo glede 
ustanovitvenega kapitala iz člena 12.

Or. en

Predlog spremembe 408
Derk Jan Eppink

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 2
Direktiva 2004/39/ES
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena in členov 7, 9(2)–(4) in 10(1)–(2) ter 
člena 12 lahko Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pripravi osnutke 
tehničnih standardov, da se zagotovijo 
pogoji uporabe zahtev in postopkov za 
takšno dovoljenje, kot je določeno v tem 
členu, členih 7, 9(2)–(4) in 10(1)–(2) ter 
členu 12.

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena in členov 7, 9(2)–(4) in 10(1)–(2) ter 
člena 12 lahko Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pripravi osnutke 
tehničnih standardov, da se opredelijo 
informacije, obrazci, predloge, merila in 
postopki za takšno dovoljenje, kot je 
določeno v tem členu, členih 7, 9(2)–(4) in 
10(1)–(2) ter členu 12.

Or. en

Predlog spremembe 409
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 2
Direktiva 2004/39/ES
Člen 7 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena in členov 7, 9(2)–(4) in 10(1)–(2) ter 
člena 12 lahko Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pripravi osnutke 
tehničnih standardov, da se zagotovijo 
pogoji uporabe zahtev in postopkov za 

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena in členov 7, 9(2)–(4) in 10(1)–(1) ter 
člena 12 Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se zagotovijo pogoji 
uporabe zahtev in postopkov za takšno 
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takšno dovoljenje, kot je določeno v tem 
členu, členih 7, 9(2)–(4) in 10(1)–(2) ter 
členu 12. 

dovoljenje, kot je določeno v tem členu, 
členih 7, 9(2)–(4) in 10(1)–(2) ter členu 12. 
Organ predloži navedene osnutke 
tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2015.

Or. en

Obrazložitev

Osnutki tehničnih standardov, ki jih pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge, bi 
morali omogočiti enotno uporabo Direktive o trgu finančnih instrumentov, da bi zagotovili 
resnično enake pogoje.

Predlog spremembe 410
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 3
Direktiva 2004/39/ES
Člen 10a – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena Evropski organ za vrednostne papirje 
in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe v 
zvezi s seznamom informacij, ki so 
potrebne za oceno pridobitve iz odstavka 1, 
in načini postopka posvetovanja ustreznih 
pristojnih organov iz člena 10(4). Organ 
predloži navedene osnutke tehničnih 
standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

8. Za zagotovitev dosledne uskladitve in 
enotne uporabe tega člena Evropski organ 
za vrednostne papirje in trge pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se 
določijo pogoji uporabe v zvezi s 
seznamom informacij, ki so potrebne za 
oceno pridobitve iz odstavka 1, merila za 
zavrnitev pridobitev iz odstavka 4 in načini 
postopka posvetovanja ustreznih pristojnih 
organov iz člena 10(4). Organ predloži 
navedene osnutke tehničnih standardov 
Komisiji do 1. januarja 2014.

Or. en
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Predlog spremembe 411
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 13 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Členu 13 se doda naslednji odstavek:
„10a. Da bi upoštevali razvoj na 
finančnih trgih in zagotovili enotno 
uporabo tega člena, Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se 
določijo pogoji uporabe odstavkov 6 do 8 
tega člena in člena 18(1) in (2) te 
direktive, členov 7 in 8 Uredbe Komisije 
1287/2006/ES ter členov 16 do 20 in 51 
Direktive Komisije 2006/73/ES. Organ 
predloži navedene osnutke tehničnih 
standardov Komisiji do 1. januarja 2015.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

Osnutki tehničnih standardov, ki jih pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge, bi 
morali omogočiti enotno uporabo Direktive o trgu finančnih instrumentov, da bi zagotovili 
resnično enake pogoje.

Predlog spremembe 412
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 3 c (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 19 – odstavek 10 – pododstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) V členu 19(10) se uvodno besedilo 
prvega pododstavka nadomesti z 
naslednjim:
„10. Da bi zagotovila potrebno zaščito 
vlagateljev in dosledno usklajevanje ter
enotno uporabo odstavkov 1 do 8, 
Komisija z delegiranimi akti v zvezi s 
členi 64, 64a in 64b zagotovi, da 
investicijska podjetja pri opravljanju 
investicijskih ali pomožnih storitev za 
stranke spoštujejo načela iz navedenih 
odstavkov. Pri teh delegiranih aktih se 
upoštevajo:“

Or. en

Predlog spremembe 413
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 3 d (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 19 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3d) V členu 19 se vstavi naslednji 
odstavek za odstavkom 10:
„10a. Da bi upoštevali razvoj na 
finančnih trgih in zagotovili enotno 
uporabo tega člena, Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se 
določijo pogoji uporabe odstavkov 4 do 7 
tega člena ter členov 35 do 39 Direktive 
Komisije 2006/73/ES. Organ predloži 
navedene osnutke tehničnih standardov 
Komisiji do 1. januarja 2015.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
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pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

Osnutki tehničnih standardov, ki jih pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge, bi 
morali omogočiti enotno uporabo Direktive o trgu finančnih instrumentov, da bi zagotovili 
resnično enake pogoje.

Predlog spremembe 414
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 3 e (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 21 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3e) Členu 21 se doda naslednji odstavek:
„6a. Da bi upoštevali razvoj na finančnih 
trgih in zagotovili enotno uporabo tega 
člena, Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
odstavkov 1 do 5 tega člena ter členov 44 
do 46 Direktive Komisije 2006/73/ES. 
Organ predloži navedene osnutke 
tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2015.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 414.
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Amendment 415
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 3 f (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 22 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3f) Členu 22 se doda naslednji odstavek:
„3a. Da bi upoštevali razvoj na finančnih 
trgih in zagotovili enotno uporabo tega 
člena, Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
odstavka 2 tega člena ter člena 31 Uredbe 
Komisije 2006/1287/ES. Organ predloži 
navedene osnutke tehničnih standardov 
Komisiji do 1. januarja 2015.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega
pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 414.

Predlog spremembe 416
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 3 g (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3g) V členu 23(3) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„Države članice, ki se odločijo 
investicijskim podjetjem dovoliti, da 
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imenujejo vezane zastopnike, pošljejo 
Evropskemu organu za vrednostne papirje 
in trge sistematično posodobljen seznam 
vseh vezanih zastopnikov. Evropski organ 
vzpostavi javni register vseh vezanih 
zastopnikov v Uniji, ki se redno 
posodablja in objavi na internetu, vpogled 
vanj pa je brezplačen.“

Or. en

Predlog spremembe 417
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 3 h (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 23 – odstavek 3– pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3h) V členu 23(3) se peti pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„Register se redno dopolnjuje z zadnjimi 
podatki. Objavi se ga na internetu in je 
javno [...] na vpogled.
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge pripravi seznam vseh imenovanih 
vezanih zastopnikov investicijskih podjetij 
v Uniji. in ga objavi na svoji spletni strani 
ter ga redno posodablja.“

Or. en

Predlog spremembe 418
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 3 i (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 27 – odstavek 7 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3i) Členu 27 se doda naslednji odstavek:
„7a. Da bi upoštevali razvoj na finančnih 
trgih in zagotovili enotno uporabo tega 
člena, Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
odstavkov 1 do 6 tega člena ter členov 21 
do 26 Uredbe Komisije 2006/1287/ES. 
Organ predloži navedene osnutke 
tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2015.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

Osnutki tehničnih standardov, ki jih pripravi Evropski organ za vrednostne papirje in trge, bi 
morali omogočiti enotno uporabo Direktive o trgu finančnih instrumentov, da bi zagotovili 
resnično enake pogoje.

Predlog spremembe 419
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 3 j (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 28 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3j) Členu 28 se doda naslednji odstavek:
„3a. Da bi upoštevali razvoj na finančnih 
trgih in zagotovili enotno uporabo tega 
člena, Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
odstavkov 1 in 2 tega člena ter členov 27 
do 30 in 32 do 34 Uredbe Komisije 
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2006/1287/ES. Organ predloži navedene 
osnutke tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2015.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 419.

Predlog spremembe 420
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 3 k (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 29 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3k) Členu 29 se doda naslednji odstavek:
„3a. Da bi upoštevali razvoj na finančnih 
trgih in zagotovili enotno uporabo tega 
člena, Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
odstavkov 1 in 2 tega člena ter členov 17 
do 20, 29 in 30 ter 32 do 34 Uredbe 
Komisije 2006/1287/ES. Organ predloži 
navedene osnutke tehničnih standardov 
Komisiji do 1. januarja 2015.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 419.
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Predlog spremembe 421
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 3 l (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 30 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3l) Členu 30 se doda naslednji odstavek:
„3a. Da bi upoštevali razvoj na finančnih 
trgih in zagotovili enotno uporabo tega 
člena, Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
odstavkov 1 in 2 tega člena ter členov 27 
do 30 in 32 do 34 Uredbe Komisije 
2006/1287/ES. Organ predloži navedene 
osnutke tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2015.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 419.

Predlog spremembe 422
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 5 a (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 39 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Členu 39 se doda naslednji odstavek:
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„1a. Da bi upoštevali razvoj na finančnih 
trgih in zagotovili enotno uporabo tega 
člena, Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
točke (d). Organ predloži navedene 
osnutke tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2015.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 419.

Predlog spremembe 423
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 5 b (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 42 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Členu 42 se doda naslednji odstavek:
„7a. Da bi upoštevali razvoj na finančnih 
trgih in zagotovili enotno uporabo tega 
člena, Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
odstavka 1. Organ predloži navedene 
osnutke tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2015.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.“

Or. en
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Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 419.

Predlog spremembe 424
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 5 c (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 44 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5c) Členu 44 se doda naslednji odstavek:
„3a. Da bi upoštevali razvoj na finančnih 
trgih in zagotovili enotno uporabo tega 
člena, Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
odstavkov 1 in 2 tega člena ter členov 17 
do 20, 29 in 30 ter 32 do 34 Uredbe 
Komisije 2006/1287/ES. Organ predloži 
navedene osnutke tehničnih standardov 
Komisiji do 1. januarja 2015.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 419.

Predlog spremembe 425
Pervenche Berès

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 5 d (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 45 – odstavek 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5d) V členu 45 se doda naslednji 
odstavek:
„3a. Da bi upoštevali razvoj na finančnih 
trgih in zagotovili enotno uporabo tega 
člena, Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
odstavkov 1 in 2 tega člena ter členov 27 
do 30 in 32 do 34 Uredbe Komisije 
2006/1287/ES. Organ predloži navedene 
osnutke tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2015.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe .../... [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

Enako kot pri predlogu spremembe 419.

Predlog spremembe 426
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 7 a (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 51 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) V členu 51 se vstavi naslednji 
odstavek za odstavkom 2:
„2a. Države članice obvestijo Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge o 
administrativnih ukrepih ali sankcijah, 
določenih v skladu z odstavkoma 1 in 2.“

Or. en
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Predlog spremembe 427
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 8 d (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 56 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8d) Člen 56(5) se nadomesti z 
naslednjim:
„5. Da bi zagotovila dosledno uskladitev 
in enotno uporabo odstavkov 1 in 2, [...] 
Komisija z delegirani akti v skladu s členi 
64, 64a in 64b določi pogoje za 
sodelovanje pristojnih organov in uvede 
merila, po katerih se za poslovanje 
reguliranega trga v državi članici 
gostiteljici lahko šteje, da je znatnega 
pomena za delovanje trgov vrednostnih
papirjev in zaščito vlagateljev v tej 
državi članici gostiteljici.“

Or. en

Predlog spremembe 428
Derk Jan Eppink

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 9
Direktiva 2004/39/ES
Člen 56 – odstavek 6 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Za zagotovitev enotne uporabe 
odstavkov 1 in 2 lahko Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pripravi osnutke 
tehničnih standardov, da se določijo pogoji 
uporabe v zvezi z obveznostjo pristojnih 
organov za sodelovanje v skladu z 
odstavkom 1 in vsebino sporazumov o 
sodelovanju v skladu z odstavkom 2, 

6. Za zagotovitev enotne uporabe 
odstavkov 1 in 2 lahko Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pripravi osnutke 
tehničnih standardov, da se določijo pogoji 
uporabe v zvezi s praktičnimi vprašanji o 
obveznosti pristojnih organov za 
sodelovanje v skladu z odstavkom 1 in 
vsebino sporazumov o sodelovanju v 
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vključno s pripravo standardnih obrazcev 
in predlog.

skladu z odstavkom 2, vključno s pripravo 
standardnih obrazcev in predlog.

Or. en

Predlog spremembe 429
Derk Jan Eppink

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 10 – točka b
Direktiva 2004/39/ES
Člen 57 – odstavek 2 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za zagotovitev enotne uporabe 
odstavka 1 lahko Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pripravi osnutke 
tehničnih standardov, da se določijo pogoji 
uporabe obveznosti pristojnih organov v 
zvezi s sodelovanjem pri nadzornih 
dejavnostih, preverjanju na kraju samem in 
preiskavah.

2. Za zagotovitev enotne uporabe 
odstavka 1 lahko Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pripravi osnutke 
tehničnih standardov, da se opredelijo 
postopki sodelovanja pristojnih organov 
pri nadzornih dejavnostih, preverjanju na 
kraju samem in preiskavah.

Or. en

Predlog spremembe 430
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 14 c (novo)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 64 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14c) Za členom 64a se vstavi naslednji 
člen:

„Člen 64b
Ugovori zoper delegirane akte

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v štirih 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
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Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se to obdobje podaljša za dva 
meseca.
2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, začne ta veljati na 
datum, naveden v aktu. Če Evropski 
parlament ali Svet delegiranemu aktu 
nasprotuje, ta ne začne veljati.
3. Za hitrejše sprejetje delegiranih aktov, 
kadar je to potrebno, lahko Evropski 
parlament in Svet v skladu s postopkom, 
pri katerem zgodaj izrazita, da temu 
sprejetju ne nameravata nasprotovati, in v 
ustrezno utemeljenih primerih odločita, 
da se obdobje štirih mesecev iz prvega 
pododstavka na zahtevo Komisije 
skrajša.“

Or. en

Predlog spremembe 431
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 7 – točka -1 c (novo)
Direktiva 2004/109/ES
Člen 4 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1c) V členu 4(2) se za točko (a) vstavi 
naslednja točka:
„(aa) razkritje letnih računovodskih 
izkazov po državah;“

Or. en
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Predlog spremembe 432
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 7 – točka 2 n (novo)
Direktiva 2004/109/ES
Člen 25 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2n) V členu 25 se vstavi naslednji 
odstavek za odstavkom 2: 
„2a. Pristojni organi Evropskemu organu 
za vrednostne papirje in trge ter drugim 
pristojnim organom zagotovijo vse 
pomembne in potrebne informacije, da bi 
na lastno pobudo ali na zahtevo 
Evropskega organa za vrednostne papirje 
in trge izpolnili svoje dolžnosti iz te 
direktive.“

Or. en

Predlog spremembe 433
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 7 – točka 3 h (novo)
Direktiva 2004/109/ES
Člen 27 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3h) Za členom 27a se vstavi naslednji 
člen:

„Člen 27b
Ugovori zoper delegirane akte

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v štirih 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se to obdobje podaljša za dva 
meseca.
2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski 
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parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, začne ta veljati na 
datum, naveden v aktu. Če Evropski 
parlament ali Svet delegiranemu aktu 
nasprotuje, ta ne začne veljati.
3. Za hitrejše sprejetje delegiranih aktov, 
kadar je to potrebno, lahko Evropski 
parlament in Svet v skladu s postopkom, 
pri katerem zgodaj izrazita, da temu 
sprejetju ne nameravata nasprotovati, in v 
ustrezno utemeljenih primerih odločita, 
da se obdobje štirih mesecev iz prvega 
pododstavka na zahtevo Komisije 
skrajša.“

Or. en

Predlog spremembe 434
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 8 – točka -1 b (novo)
Direktiva 2005/60/ES
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) Člen 16(2) se nadomesti z 
naslednjim:
"2. Države članice se obvestijo med 
seboj in obvestijo evropske nadzorne 
organe ter Komisijo, kadar menijo, da 
tretja država izpolnjuje pogoje iz 
odstavka 1(b). Evropski nadzorni organi 
na svojih spletnih straneh objavijo seznam 
enakovrednih držav."

Or. en
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Predlog spremembe 435
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 8 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2005/60/ES
Člen 41 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Prvi pododstavek člena 41(2) se 
nadomesti z naslednjim:
"2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 
1999/468/ES, ob upoštevanju določb 
člena 8 Sklepa, če po tem postopku 
sprejeti [...] ukrepi ne spreminjajo 
bistvenih določb te direktive."

Or. en

Predlog spremembe 436
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 8 – točka 2 m (novo)
Direktiva 2005/60/ES
Člen 41 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2m) Za členom 41a se vstavi naslednji 
člen:

„Člen 41b
Ugovori zoper delegirane akte

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v štirih 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se to obdobje podaljša za dva 
meseca.
2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, začne ta veljati na 
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datum, naveden v aktu. Če Evropski 
parlament ali Svet delegiranemu aktu 
nasprotuje, ta ne začne veljati.
3. Za hitrejše sprejetje delegiranih aktov, 
kadar je to potrebno, lahko Evropski 
parlament in Svet v skladu s postopkom, 
pri katerem zgodaj izrazita, da temu 
sprejetju ne nameravata nasprotovati, in v 
ustrezno utemeljenih primerih odločita, 
da se obdobje štirih mesecev iz prvega 
pododstavka na zahtevo Komisije 
skrajša.“

Or. en

Predlog spremembe 437
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2006/48/ES
Člen 17 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 17(1) se doda naslednja 
točka:
"(ea) resno in sistematično krši 
zakonodajo Unije ali nacionalno 
zakonodajo v zvezi z Evropskim bančnim 
organom in pristojnimi oblastmi."

Or. en

Predlog spremembe 438
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 5
Direktiva 2006/48/ES
Člen 28 – odstavek 4 – prvi pododstavek
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena in vzpostavitev enotnega postopka 
priglasitve z elektronskimi sredstvi
Evropski bančni organ pripravi osnutke 
tehničnih standardov, da se določijo pogoji 
uporabe informacij iz tega člena in 
postopek za posredovanje teh informacij. 
Organ predloži navedene osnutke tehničnih 
standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

4. Za zagotovitev dosledne uskladitve in
enotne uporabe tega člena Evropski bančni 
organ pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se vzpostavi enoten 
postopek priglasitve in opredelijo 
informacije, ki se priglasijo, v skladu s 
tem členom in postopek za posredovanje 
teh informacij z varnimi elektronskimi 
sredstvi. Organ predloži navedene osnutke 
tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2014.

Or. en

Predlog spremembe 439
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 8
Direktiva 2006/48/ES
Člen 42a – odstavek 1 – četrti pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je pristojni organ v skladu s členom 11 
Uredbe št. …/… [EBA] ob koncu 
dvomesečnega obdobja zadevo posredoval 
Evropskemu bančnemu organu, 
konsolidacijski nadzornik počaka na 
odločitev, ki jo lahko v skladu s 
členom 11(3) navedene uredbe sprejme 
Evropski bančni organ, in ukrepa skladno s 
to odločitvijo. Dvomesečno obdobje se 
šteje za obdobje usklajevanja v skladu z 
Uredbo. Evropski bančni organ sprejme 
odločitev v enem mesecu. Zadeva se po 
koncu dvomesečnega obdobja ali po 
sprejemu skupne odločitve ne predloži 
organu.“

Če je kateri koli vpleteni pristojni organ v 
skladu s členom 11 Uredbe št. …/… 
[EBA] ob koncu dvomesečnega obdobja od 
prejema zahteve v skladu s prvim 
pododstavkom zadevo posredoval 
Evropskemu bančnemu organu, pristojni 
organi države članice gostiteljice počakajo
na odločitev, ki jo lahko v skladu s 
členom 11(3) navedene uredbe sprejme 
Evropski bančni organ, da bi zadevo rešili 
skladno z zakonodajo Unije, in sprejme 
končno odločitev skladno z odločitvijo 
tega organa. Odločitev organa ne 
nadomesti bonitetne presoje zadevnih 
pristojnih organov države članice. 
Dvomesečno obdobje se šteje za obdobje 
usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski 
bančni organ sprejme odločitev v enem 
mesecu. Zadeva se po koncu tega 
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dvomesečnega obdobja ali po sprejemu 
skupne odločitve ne predloži organu.“

Or. en

Predlog spremembe 440
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 8
Direktiva 2006/48/ES
Člen 42a – odstavek 1 – četrti pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je pristojni organ v skladu s členom 11 
Uredbe št. …/… [EBA] ob koncu 
dvomesečnega obdobja zadevo posredoval 
Evropskemu bančnemu organu, 
konsolidacijski nadzornik počaka na 
odločitev, ki jo lahko v skladu s 
členom 11(3) navedene uredbe sprejme 
Evropski bančni organ, in ukrepa skladno s 
to odločitvijo. Dvomesečno obdobje se 
šteje za obdobje usklajevanja v skladu z 
Uredbo. Evropski bančni organ sprejme 
odločitev v enem mesecu. Zadeva se po 
koncu dvomesečnega obdobja ali po 
sprejemu skupne odločitve ne predloži 
organu.“

Če je kateri koli vpleteni pristojni organ v 
skladu s členom 11 Uredbe št. …/… 
[EBA] ob koncu dvomesečnega obdobja od 
prejema zahteve v skladu s prvim 
pododstavkom zadevo posredoval 
Evropskemu bančnemu organu, pristojni 
organi države članice gostiteljice počakajo
na odločitev, ki jo lahko v skladu s 
členom 11(3) navedene uredbe sprejme 
Evropski bančni organ, da bi zadevo rešili 
skladno z zakonodajo EU, in sprejme 
končno odločitev skladno z odločitvijo 
tega organa. Dvomesečno obdobje se šteje 
za obdobje usklajevanja v skladu z Uredbo. 
Evropski bančni organ sprejme odločitev v 
enem mesecu. Zadeva se po koncu tega 
dvomesečnega obdobja ali po sprejemu 
skupne odločitve ne predloži organu.“

Or. en

Predlog spremembe 441
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 11
Direktiva 2006/48/ES
Člen 46 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice in Evropski bančni organ 
lahko sporazume o sodelovanju, ki 
predpisujejo izmenjavo informacij, 
sklepajo s pristojnimi organi tretjih držav 
ali z organi ali subjekti tretjih držav, 
opredeljenimi v členu 47 in členu 48(1), le, 
če velja za razkrite informacije jamstvo 
varovanja poklicne skrivnosti, ki je vsaj 
enako tistemu iz člena 44(1).

Države članice in Evropski bančni organ 
lahko v skladu s členom 18 
uredbe .../...[EBA] sporazume o 
sodelovanju, ki predpisujejo izmenjavo 
informacij, sklepajo s pristojnimi organi 
tretjih držav ali z organi ali subjekti tretjih 
držav, opredeljenimi v členu 47 in 
členu 48(1), le, če velja za razkrite 
informacije jamstvo varovanja poklicne 
skrivnosti, ki je vsaj enako tistemu iz 
člena 44(1).

Or. en

Predlog spremembe 442
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 11 a (novo)
Direktiva 2006/48/ES
Člen 46 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Drugi odstavek člena 46 se 
nadomesti z naslednjim:
„Informacije, izmenjane v skladu s prvim 
odstavkom, se ne razkrijejo brez 
izrecnega soglasja pristojnih organov, ki 
so jih posredovali, in izključno za namen, 
za katerega so ti pristojni organi dali 
soglasje.“

Or. en
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Predlog spremembe 443
Burkhard Balz

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 13 – točka b
Direktiva 2006/48/ES
Člen 63 a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Za zagotovitev enotne uporabe 
odstavka 1 tega člena in konvergenco 
nadzornih praks Evropski bančni organ 
pripravi osnutke tehničnih standardov, da 
se določijo pogoji uporabe določb, ki 
urejajo instrumente iz odstavka 1 tega 
člena. Organ predloži Komisiji navedene 
osnutke tehničnih standardov do 
1. januarja 2014.

6. Evropski bančni organ pripravi smernice 
za konvergenco nadzornih praks v zvezi z 
instrumenti iz odstavka 1 tega člena in 
člena 57(a) ter spremlja njihovo uporabo.
Komisija bo do 31. decembra 2014 
pregledala uporabo tega člena ter 
poročala Evropskemu parlamentu in 
Svetu, pripravila pa bo tudi vse ustrezne 
predloge za zagotavljanje kakovosti 
lastnih sredstev.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe št. .../... [EBA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 8 Uredbe št. .../... [EBA] sprejme 
osnutke smernic iz prvega pododstavka.

Poleg tega Evropski bančni organ izda 
smernice v zvezi z instrumenti iz točke (a) 
prvega odstavka člena 57.
Evropski bančni organ spremlja uporabo 
tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.“

Or. en

Obrazložitev

Predlagana konvergenca uporabe opredelitve elementov hibridnega kapitala zbuja skrb. 
Tehnični standard bi moral upoštevati posebne režime zakonov o družbah, nesolventnosti in 
davkih vseh držav članic, če naj bi določil razumne in ustrezne standarde. To je praktično 
nemogoče, razen z uredbo z zelo splošnim besedilom. Vendar takšna uredba vsebinsko ne bi 
mogla iti dosti dlje od direktive o kapitalskih zahtevah, tako da ne bi prinesla dodane 
vrednosti.
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Predlog spremembe 444
Markus Ferber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 14 
Direktiva 2006/48/ES
Člen 74 – odstavek 2 – drugi pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za sporočanje izračunov, ki jih izvajajo 
kreditne institucije, pristojni organi od 
31. decembra 2012 uporabljajo enotne 
oblike, pogostosti, jezik in datume 
poročanja. Za zagotovitev enotne uporabe 
Direktive Evropski bančni organ pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se v 
Skupnosti pred 1. januarjem 2012 uvedejo 
enotne oblike, pogostosti, jeziki in datumi 
poročanja. Oblike poročanja so sorazmerne 
z naravo, obsegom in kompleksnostjo 
dejavnosti kreditnih institucij.

Za sporočanje izračunov, ki jih izvajajo 
kreditne institucije, pristojni organi od 
31. decembra 2012 uporabljajo enotne 
oblike in pogostosti, enoten informacijski 
jezik in enotne datume poročanja.
Poročanje mora biti izvedljivo v vseh 
uradnih jezikih Evropske unije. Za 
zagotovitev dosledne uskladitve in enotne 
uporabe direktive Evropski bančni organ 
pripravi osnutke tehničnih standardov, da 
se v Skupnosti pred 1. januarjem 2012 
uvedejo enotne oblike in pogostosti, 
enoten informacijski jezik in enotni 
datumi poročanja. Oblike poročanja so 
sorazmerne z naravo, obsegom in 
kompleksnostjo dejavnosti kreditnih 
institucij.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [EBA] 
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [EBA] 
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka.

Or. de

Predlog spremembe 445
Markus Ferber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 15 
Direktiva 2006/48/ES
Člen 81 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev enotne uporabe tega člena Za zagotovitev dosledne uskladitve in 
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Evropski bančni organ po posvetovanju z 
Evropskim organom za vrednostne papirje 
in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
metodologije ocenjevanja v zvezi z 
bonitetnimi ocenami. Organ predloži 
navedene osnutke tehničnih standardov 
Komisiji do 1. januarja 2014.

enotne uporabe tega člena Evropski bančni 
organ po posvetovanju z Evropskim 
organom za vrednostne papirje in trge 
predlaga osnutke tehničnih standardov, da 
se določijo pogoji uporabe metodologije 
ocenjevanja v zvezi z bonitetnimi ocenami. 
Organ predloži navedene osnutke tehničnih 
standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

Or. de

Predlog spremembe 446
Markus Ferber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 17 
Direktiva 2006/48/ES
Člen 97 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev enotne uporabe tega člena 
Evropski bančni organ po posvetovanju z 
Evropskim organom za vrednostne papirje 
in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
metodologije ocenjevanja v zvezi z 
bonitetnimi ocenami. Organ predloži 
navedene osnutke tehničnih standardov 
Komisiji do 1. januarja 2014.

Za zagotovitev dosledne uskladitve in 
enotne uporabe tega člena Evropski bančni 
organ po posvetovanju z Evropskim 
organom za vrednostne papirje in trge 
predlaga osnutke tehničnih standardov, da 
se določijo pogoji uporabe metodologije 
ocenjevanja v zvezi z bonitetnimi ocenami. 
Organ predloži navedene osnutke tehničnih 
standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

Or. de

Predlog spremembe 447
Markus Ferber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 20 
Direktiva 2006/48/ES
Člen 110 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Države članice zagotovijo, da se poroča (2) Države članice zagotovijo, da se poroča 
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vsaj dvakrat na leto. Pristojni organi od 
31. decembra 2012 uporabljajo enotne 
oblike, pogostosti, jezik in datume 
poročanja. Za zagotovitev enotne uporabe 
Direktive Evropski bančni organ pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se v 
Skupnosti pred 1. januarjem 2012 uvedejo 
enotne oblike, pogostosti, jeziki in datumi 
poročanja. Oblike poročanja so sorazmerne 
z naravo, obsegom in kompleksnostjo 
dejavnosti kreditnih institucij.

vsaj dvakrat na leto. Pristojni organi od 
31. decembra 2012 uporabljajo enotne 
oblike in pogostosti, enoten informacijski
jezik in enotne datume poročanja.
Poročanje mora biti izvedljivo v vseh 
uradnih jezikih Evropske unije. Za 
zagotovitev dosledne uskladitve in enotne 
uporabe direktive Evropski bančni organ 
pripravi osnutke tehničnih standardov, da 
se v Skupnosti pred 1. januarjem 2012 
uvedejo enotne oblike in pogostosti, 
enoten informacijski jezik in enotni 
datumi poročanja. Oblike poročanja so 
sorazmerne z naravo, obsegom in 
kompleksnostjo dejavnosti kreditnih 
institucij.

Or. de

Predlog spremembe 448
Sławomir Witold Nitras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 22
Direktiva 2006/48/ES
Člen 124 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena Evropski bančni organ pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se 
določijo pogoji uporabe tega člena in 
skupni postopek ocene tveganja. Organ 
predloži navedene osnutke tehničnih 
standardov Komisiji do 1. januarja 2014. 
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe št. .../... [EBA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka. 

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 449
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 22
Direktiva 2006/48/ES
Člen 124 – odstavek 6 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena Evropski bančni organ pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se 
določijo pogoji uporabe tega člena in 
skupni postopek ocene tveganja. Organ 
predloži navedene osnutke tehničnih 
standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

6. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena Evropski bančni organ pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se
določijo pogoji uporabe tega člena in 
skupni postopek ocene tveganja ter 
metodologija. Organ predloži navedene 
osnutke tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2014.

Or. en

Obrazložitev

Pojem „postopek“ ne obsega vseh elementov, navedenih v odstavku 1 člena 124, ki 
vključujejo „ureditve, strategije, procese in mehanizme”. Omejitev tehničnih standardov 
samo na „postopek” bo še vedno pustila določeno stopnjo diskrecije, ki bo škodila pri 
usklajevanju tehničnih določb iz drugega stebra, kar je namen enotnega pravilnika.

Predlog spremembe 450
Alfredo Pallone

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 22
Direktiva 2006/48/ES
Člen 124 – odstavek 6 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena Evropski bančni organ pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se 
določijo pogoji uporabe tega člena in 
skupni postopek ocene tveganja. Organ 
predloži navedene osnutke tehničnih 
standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

6. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena Evropski bančni organ pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se 
določijo pogoji uporabe tega člena in 
skupni postopek ocene tveganja ter 
metodologija. Organ predloži navedene 
osnutke tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2014.
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Or. en

Obrazložitev

Pojem „postopek“ ne obsega vseh elementov, navedenih v odstavku 1 člena 124, ki 
vključujejo „ureditve, strategije, procese in mehanizme”. Omejitev tehničnih standardov 
samo na „postopek” bo še vedno pustila določeno stopnjo diskrecije, ki bo škodila pri 
usklajevanju tehničnih določb iz drugega stebra, kar je namen enotnega pravilnika.

Predlog spremembe 451
Othmar Karas

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 22 c (novo)
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22c) V členu 129(1) se za prvim 
pododstavkom vstavi naslednji 
pododstavek:
„Kadar je kateri koli zadevni pristojni 
organ predložil zadevo iz točk (a), (b) in 
(c) prvega pododstavka Evropskemu 
bančnemu organu v skladu s členom  11 
Uredbe .../...[EBA], ta pristojni organ 
počaka na odločitev Evropskega 
bančnega organa in se odloči v skladu z 
odločitvijo Evropskega bančnega 
organa."

Or. en

Obrazložitev

. Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.
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Predlog spremembe 452
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 22 c (novo)
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22c) V členu 129(1) se za prvim 
pododstavkom vstavi naslednji 
pododstavek:
„Kadar je kateri koli zadevni pristojni 
organ predložil zadevo iz točk (a), (b) in 
(c) prvega pododstavka Evropskemu 
bančnemu organu v skladu s členom  11 
Uredbe .../...[EBA], ta pristojni organ 
počaka na odločitev Evropskega 
bančnega organa in se odloči v skladu z 
odločitvijo Evropskega bančnega 
organa."

Or. en

Obrazložitev

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Predlog spremembe 453
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 22 c (novo)
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22c) V členu 129(1) se za prvim 
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pododstavkom vstavi naslednji 
pododstavek:
„Kadar je kateri koli zadevni pristojni 
organ predložil zadevo iz točk (a), (b) in 
(c) prvega pododstavka Evropskemu 
bančnemu organu v skladu s členom  11 
Uredbe .../...[EBA], ta pristojni organ 
počaka na odločitev Evropskega 
bančnega organa in se odloči v skladu z 
odločitvijo Evropskega bančnega 
organa."

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili enotno uporabo postopka revizije nadzornika in skupno oceno tveganj, je 
treba razširiti področje uporabe reševanja sporov na področjih, kjer ustrezna zakonodaja 
zahteva „koordinacijo in sodelovanje”.

Predlog spremembe 454
Alfredo Pallone

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 22 c (novo)
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22c) V členu 129(1) se za prvim 
pododstavkom vstavi naslednji 
pododstavek:
„Kadar je kateri koli zadevni pristojni 
organ predložil zadevo iz točk (a), (b) in 
(c) prvega pododstavka Evropskemu 
bančnemu organu v skladu s členom  11 
Uredbe [EBA], ta pristojni organ počaka 
na odločitev Evropskega bančnega 
organa in se odloči v skladu z odločitvijo 
Evropskega bančnega organa."

Or. en
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Obrazložitev

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority 
scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority 
disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, 
in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint 
decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital 
Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent 
authorities  as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Predlog spremembe 455
Othmar Karas

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 22 d (novo)
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22d) V členu 129(1) se za 
pododstavkom 1 a doda naslednji 
pododstavek:
„Da bi zagotovili enotno uporabo tega 
člena, Evropski bančni organ pripravi 
osnutke tehničnih standardov in smernice  
za določitev pogojev za postopek 
koordinacije in sodelovanja v zvezi z 
uporabo členov 22, 123 in 124."

Or. en

Obrazložitev

Da bi nadzornikom zagotovili smernice o izvajanju koordinacije in sodelovanja na področjih 
iz členov 22, 123 in 124, Evropski bančni organ pripravi tehnične standarde, ki bodo olajšali 
sodelovanje in koordinacijo med nadzorniki. 
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Predlog spremembe 456
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 22 d (novo)
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22d) V členu 129(1) se za 
pododstavkom 1 a doda naslednji 
pododstavek:
„Da bi zagotovili enotno uporabo tega 
člena, Evropski bančni organ pripravi 
osnutke tehničnih standardov in smernice  
za določitev pogojev za postopek 
koordinacije in sodelovanja v zvezi z 
uporabo členov 22, 123 in 124."

Or. en

Obrazložitev

Da bi nadzornikom zagotovili smernice o izvajanju koordinacije in sodelovanja na področjih 
iz členov 22, 123 in 124, Evropski bančni organ pripravi tehnične standarde, ki bodo olajšali 
sodelovanje in koordinacijo med nadzorniki. 

Predlog spremembe 457
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 22 d (novo)
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22d) V členu 129(1) se za 
pododstavkom 1 a doda naslednji 
pododstavek:
„Da bi zagotovili enotno uporabo tega 
člena, Evropski bančni organ pripravi
osnutke tehničnih standardov in smernice  
za določitev pogojev za postopek 
koordinacije in sodelovanja v zvezi z 
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uporabo členov 22, 123 in 124."

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili enotno uporabo postopka revizije nadzornika in skupno oceno tveganj, je 
treba razširiti področje uporabe reševanja sporov na področjih, kjer ustrezna zakonodaja 
zahteva „koordinacijo in sodelovanje”. 

Predlog spremembe 458
Alfredo Pallone

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 22 d (novo)
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22d) V členu 129(1) se za 
pododstavkom 1 a doda naslednji 
pododstavek:
„Da bi zagotovili enotno uporabo tega 
člena, Evropski bančni organ pripravi 
osnutke tehničnih standardov in smernice  
za določitev pogojev za postopek 
koordinacije in sodelovanja v zvezi z 
uporabo členov 22, 123 in 124."

Or. en

Obrazložitev

Da bi nadzornikom zagotovili smernice o izvajanju koordinacije in sodelovanja na področjih 
iz členov 22, 123 in 124, Evropski bančni organ pripravi tehnične standarde, ki bodo olajšali 
sodelovanje in koordinacijo med nadzorniki. 
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Predlog spremembe 459
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 23 – pododstavek 2
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 2– pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je pristojni organ v skladu s členom 11 
Uredbe št. …/… [EBA] ob koncu 
šestmesečnega obdobja zadevo predložil 
Evropskemu bančnemu organu, 
konsolidacijski nadzornik počaka na 
odločitev, ki jo lahko v skladu s 
členom 11(3) navedene uredbe sprejme 
Evropski bančni organ, in ukrepa skladno s 
to odločitvijo. Šestmesečno obdobje se 
šteje za obdobje usklajevanja v skladu z 
Uredbo. Evropski bančni organ sprejme 
odločitev v enem mesecu. Zadeva se po 
koncu šestmesečnega obdobja ali po 
sprejemu skupne odločitve ne predloži 
organu.“

Če je kateri koli vključeni pristojni organ v 
skladu s členom 11 Uredbe št. …/… 
[EBA] ob koncu šestmesečnega obdobja 
zadevo predložil Evropskemu bančnemu 
organu, konsolidacijski nadzornik odloži 
svoj sklep in počaka na odločitev, ki jo 
lahko v skladu s členom 11(3) navedene 
uredbe sprejme Evropski bančni organ, da 
bi zadevo rešili skladno z zakonodajo 
Unije, in sprejme končno odločitev 
skladno z odločitvijo tega organa. Sklep 
organa v skladu s previdnostnim načelom 
ne nadomesti dodatne bonitetne presoje 
konsolidacijskega nadzornika.
Šestmesečno obdobje se šteje za obdobje 
usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski 
bančni organ sprejme odločitev v enem 
mesecu. Zadeva se po koncu 
šestmesečnega obdobja ali po sprejemu 
skupne odločitve ne predloži organu.“

Or. en

Predlog spremembe 460
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 23 – pododstavek 2
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 2– pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je pristojni organ v skladu s členom 11 
Uredbe št. …/… [EBA] ob koncu 
šestmesečnega obdobja zadevo predložil 

Če je kateri koli vključeni pristojni organ v 
skladu s členom 11 Uredbe št. …/… 
[EBA] ob koncu šestmesečnega obdobja
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Evropskemu bančnemu organu, 
konsolidacijski nadzornik počaka na 
odločitev, ki jo lahko v skladu s 
členom 11(3) navedene uredbe sprejme 
Evropski bančni organ, in ukrepa skladno s 
to odločitvijo. Šestmesečno obdobje se 
šteje za obdobje usklajevanja v skladu z 
Uredbo. Evropski bančni organ sprejme 
odločitev v enem mesecu. Zadeva se po 
koncu šestmesečnega obdobja ali po 
sprejemu skupne odločitve ne predloži 
organu.“

zadevo predložil Evropskemu bančnemu 
organu, konsolidacijski nadzornik odloži 
svoj sklep in počaka na odločitev, ki jo 
lahko v skladu s členom 11(3) navedene 
uredbe sprejme Evropski bančni organ, da 
bi zadevo rešili skladno z zakonodajo 
Unije, in sprejme končno odločitev 
skladno z odločitvijo tega organa. Sklep 
organa v skladu s previdnostnim načelom 
upošteva dodatno bonitetno presojo 
konsolidacijskega nadzornika in ukrepa 
skladno s to odločitvijo. Šestmesečno 
obdobje se šteje za obdobje usklajevanja v 
skladu z Uredbo. Evropski bančni organ 
sprejme odločitev v enem mesecu. Zadeva 
se po koncu šestmesečnega obdobja ali po 
sprejemu skupne odločitve ne predloži 
organu.“

Or. en

Predlog spremembe 461
Sławomir Witold Nitras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 23 – pododstavek 2
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 2– pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če je pristojni organ v skladu s členom 11 
Uredbe št. …/… [EBA] ob koncu 
šestmesečnega obdobja zadevo predložil 
Evropskemu bančnemu organu, 
konsolidacijski nadzornik počaka na 
odločitev, ki jo lahko v skladu s 
členom 11(3) navedene uredbe sprejme 
Evropski bančni organ, in ukrepa skladno s 
to odločitvijo. Šestmesečno obdobje se 
šteje za obdobje usklajevanja v skladu z 
Uredbo. Evropski bančni organ sprejme 
odločitev v enem mesecu. Zadeva se po 
koncu šestmesečnega obdobja ali po 
sprejemu skupne odločitve ne predloži 
organu.“

Če je kateri koli vključeni pristojni organ v 
skladu s členom 11 Uredbe št. …/… 
[EBA] ob koncu šestmesečnega obdobja 
zadevo predložil Evropskemu bančnemu 
organu, konsolidacijski nadzornik počaka 
na odločitev, ki jo lahko v skladu s 
členom 11(3) navedene uredbe sprejme 
Evropski bančni organ, in ukrepa skladno s 
to odločitvijo. Šestmesečno obdobje se 
šteje za obdobje usklajevanja v skladu z 
Uredbo. Evropski bančni organ sprejme 
odločitev v enem mesecu. Zadeva se po 
koncu šestmesečnega obdobja ali po 
sprejemu skupne odločitve ne predloži 
organu.“
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Or. en

Predlog spremembe 462
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 24 – točka b
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če pristojni organi v štirih mesecih ne 
sprejmejo skupne odločitve, sprejme 
konsolidacijski nadzornik na konsolidirani 
osnovi odločitev o uporabi členov 123 in 
124 ter člena 136(2) po ustrezni obravnavi 
ocene tveganja podrejenih družb, ki jo 
izdelajo ustrezni pristojni organi. Če je 
pristojni organ v skladu s členom 11 
Uredbe št. …/… [EBA] ob koncu 
štirimesečnega obdobja zadevo predložil 
Evropskemu bančnemu organu, 
konsolidacijski nadzornik počaka na 
odločitev, ki jo lahko v skladu s 
členom 11(3) navedene uredbe sprejme 
Evropski bančni organ, in ukrepa skladno s 
to odločitvijo. Štirimesečno obdobje se 
šteje za obdobje usklajevanja v skladu z 
Uredbo. Evropski bančni organ sprejme 
odločitev v enem mesecu. Zadeva se po 
koncu štirimesečnega obdobja ali po 
sprejemu skupne odločitve ne predloži 
organu.“

Če pristojni organi v štirih mesecih ne 
sprejmejo skupne odločitve, sprejme 
konsolidacijski nadzornik na konsolidirani 
osnovi odločitev o uporabi členov 123 in 
124 ter člena 136(2) po ustrezni obravnavi 
ocene tveganja podrejenih družb, ki jo 
izdelajo ustrezni pristojni organi. Če je 
kateri koli vključeni pristojni organ v 
skladu s členom 11 Uredbe št. …/… 
[EBA] ob koncu štirimesečnega obdobja 
zadevo predložil Evropskemu bančnemu 
organu, konsolidacijski nadzornik odloži 
svoj sklep in počaka na odločitev, ki jo 
lahko v skladu s členom 11(3) navedene 
uredbe sprejme Evropski bančni organ, da 
bi zadevo rešili skladno z zakonodajo 
Unije, in sprejme končno odločitev 
skladno z odločitvijo tega organa. Sklep 
organa v skladu s previdnostnim načelom 
ne nadomesti dodatne bonitetne presoje 
konsolidacijskega nadzornika.
Štirimesečno obdobje se šteje za obdobje 
usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski 
bančni organ sprejme odločitev v enem 
mesecu. Zadeva se po koncu 
štirimesečnega obdobja ali po sprejemu 
skupne odločitve ne predloži organu.“

Or. en
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Predlog spremembe 463
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 24 – točka b
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če pristojni organi v štirih mesecih ne 
sprejmejo skupne odločitve, sprejme 
konsolidacijski nadzornik na konsolidirani 
osnovi odločitev o uporabi členov 123 in 
124 ter člena 136(2) po ustrezni obravnavi 
ocene tveganja podrejenih družb, ki jo 
izdelajo ustrezni pristojni organi. Če je 
pristojni organ v skladu s členom 11
Uredbe št. …/… [EBA] ob koncu 
štirimesečnega obdobja zadevo predložil 
Evropskemu bančnemu organu, 
konsolidacijski nadzornik počaka na 
odločitev, ki jo lahko v skladu s 
členom 11(3) navedene uredbe sprejme 
Evropski bančni organ, in ukrepa skladno s 
to odločitvijo. Štirimesečno obdobje se 
šteje za obdobje usklajevanja v skladu z 
Uredbo. Evropski bančni organ sprejme 
odločitev v enem mesecu. Zadeva se po 
koncu štirimesečnega obdobja ali po 
sprejemu skupne odločitve ne predloži 
organu.“

Če pristojni organi v štirih mesecih ne 
sprejmejo skupne odločitve, sprejme 
konsolidacijski nadzornik na konsolidirani 
osnovi odločitev o uporabi členov 123 in 
124 ter člena 136(2) po ustrezni obravnavi 
ocene tveganja podrejenih družb, ki jo 
izdelajo ustrezni pristojni organi. Če je 
kateri koli vključeni pristojni organ v 
skladu s členom 11 Uredbe št. …/… 
[EBA] ob koncu štirimesečnega obdobja 
zadevo predložil Evropskemu bančnemu 
organu, konsolidacijski nadzornik odloži 
svoj sklep in počaka na odločitev, ki jo 
lahko v skladu s členom 11(3) navedene 
uredbe sprejme Evropski bančni organ, da 
bi zadevo rešili skladno z zakonodajo 
Unije, in sprejme končno odločitev 
skladno z odločitvijo tega organa. Sklep 
organa v skladu s previdnostnim načelom 
upošteva dodatno bonitetno presojo 
konsolidacijskega nadzornika.
Štirimesečno obdobje se šteje za obdobje 
usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski 
bančni organ sprejme odločitev v enem 
mesecu. Zadeva se po koncu 
štirimesečnega obdobja ali po sprejemu 
skupne odločitve ne predloži organu.“

Or. en
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Predlog spremembe 464
Sławomir Witold Nitras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 24 – točka b
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Če pristojni organi v štirih mesecih ne 
sprejmejo skupne odločitve, sprejme 
konsolidacijski nadzornik na konsolidirani 
osnovi odločitev o uporabi členov 123 in 
124 ter člena 136(2) po ustrezni obravnavi 
ocene tveganja podrejenih družb, ki jo 
izdelajo ustrezni pristojni organi. Če je 
pristojni organ v skladu s členom 11 
Uredbe (ES) št. …/… [EBA] ob koncu 
štirimesečnega obdobja zadevo predložil 
Evropskemu bančnemu organu, 
konsolidacijski nadzornik počaka na 
odločitev, ki jo lahko v skladu s 
členom 11(3) navedene uredbe sprejme 
Evropski bančni organ, in ukrepa skladno s 
to odločitvijo. Štirimesečno obdobje se 
šteje za obdobje usklajevanja v skladu z 
Uredbo. Evropski bančni organ sprejme 
odločitev v enem mesecu. Zadeva se po 
koncu štirimesečnega obdobja ali po 
sprejemu skupne odločitve ne predloži 
organu.“

„Če pristojni organi v štirih mesecih ne 
sprejmejo skupne odločitve, sprejme 
konsolidacijski nadzornik na konsolidirani 
osnovi odločitev o uporabi členov 123 in 
124 ter člena 136(2) po ustrezni obravnavi 
ocene tveganja podrejenih družb, ki jo 
izdelajo ustrezni pristojni organi. Če je 
kateri koli vključeni pristojni organ v 
skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. …/… 
[EBA] ob koncu štirimesečnega obdobja 
zadevo predložil Evropskemu bančnemu 
organu, konsolidacijski nadzornik počaka 
na odločitev, ki jo lahko v skladu s 
členom 11(3) navedene uredbe sprejme 
Evropski bančni organ, in ukrepa skladno s 
to odločitvijo. Štirimesečno obdobje se 
šteje za obdobje usklajevanja v skladu z 
Uredbo. Evropski bančni organ sprejme 
odločitev v enem mesecu. Zadeva se po 
koncu štirimesečnega obdobja ali po 
sprejemu skupne odločitve ne predloži 
organu.“

Or. en

Predlog spremembe 465
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 24 – točka c
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 3– pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Odločitev o uporabi členov 123 in 124 ter „Odločitev o uporabi členov 123 in 124 ter 
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člena 136(2) sprejmejo pristojni organi, ki 
so odgovorni za nadzor podrejenih družb 
nadrejene kreditne institucije EU ali 
nadrejenega finančnega holdinga EU na 
individualni ali subkonsolidirani osnovi, po 
ustrezni obravnavi stališč in pridržkov 
konsolidacijskega nadzornika. Če je 
konsolidacijski nadzornik v skladu s 
členom 11 Uredbe (ES) št. …/… [EBA] ob 
koncu štirimesečnega obdobja zadevo 
predložil Evropskemu bančnemu organu, 
pristojni organi počakajo na odločitev, ki jo 
lahko v skladu s členom 11(3) navedene 
uredbe sprejme Evropski bančni organ, in 
ukrepajo skladno s to odločitvijo. 
Štirimesečno obdobje se šteje za obdobje 
usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski 
bančni organ sprejme odločitev v enem 
mesecu. Zadeva se po koncu 
štirimesečnega obdobja ali po sprejemu 
skupne odločitve ne predloži organu.“

člena 136(2) sprejmejo pristojni organi, ki 
so odgovorni za nadzor podrejenih družb 
nadrejene kreditne institucije EU ali 
nadrejenega finančnega holdinga EU na 
individualni ali subkonsolidirani osnovi, po 
ustrezni obravnavi stališč in pridržkov 
konsolidacijskega nadzornika. Če je kateri 
koli vpleteni pristojni organ v skladu s 
členom 11 Uredbe (ES) št. …/… [EBA] ob 
koncu štirimesečnega obdobja zadevo 
predložil Evropskemu bančnemu organu, 
pristojni organi odložijo svoj sklep in
počakajo na odločitev, ki jo v skladu s 
členom 11(3) navedene uredbe o 
predlagani odločitvi sprejme Evropski 
bančni organ, da bi zadevo rešili skladno z 
zakonodajo Unije, in sprejme končno 
odločitev skladno z odločitvijo tega 
organa. Sklep organa v skladu s 
previdnostnim načelom ne nadomesti 
dodatne bonitetne presoje 
konsolidacijskega nadzornika.
Štirimesečno obdobje se šteje za obdobje 
usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski 
bančni organ sprejme odločitev v enem 
mesecu. Zadeva se po koncu 
štirimesečnega obdobja ali po sprejemu 
skupne odločitve ne predloži organu.“

Or. en

Predlog spremembe 466
Sławomir Witold Nitras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 24 – točka c
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 3– pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Odločitev o uporabi členov 123 in 124 ter 
člena 136(2) sprejmejo pristojni organi, ki 
so odgovorni za nadzor podrejenih družb 
nadrejene kreditne institucije EU ali 
nadrejenega finančnega holdinga EU na 

„Odločitev o uporabi členov 123 in 124 ter 
člena 136(2) sprejmejo pristojni organi, ki 
so odgovorni za nadzor podrejenih družb 
nadrejene kreditne institucije EU ali 
nadrejenega finančnega holdinga EU na 
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individualni ali subkonsolidirani osnovi, po 
ustrezni obravnavi stališč in pridržkov 
konsolidacijskega nadzornika. Če je 
konsolidacijski nadzornik v skladu s 
členom 11 Uredbe (ES) št. …/… [EBA] ob 
koncu štirimesečnega obdobja zadevo 
predložil Evropskemu bančnemu organu, 
pristojni organi počakajo na odločitev, ki jo 
lahko v skladu s členom 11(3) navedene 
uredbe sprejme Evropski bančni organ, in 
ukrepajo skladno s to odločitvijo. 
Štirimesečno obdobje se šteje za obdobje 
usklajevanja v skladu z Uredbo. Evropski 
bančni organ sprejme odločitev v enem 
mesecu. Zadeva se po koncu 
štirimesečnega obdobja ali po sprejemu 
skupne odločitve ne predloži organu.“

individualni ali subkonsolidirani osnovi, po 
ustrezni obravnavi stališč in pridržkov 
konsolidacijskega nadzornika. Če je kateri 
koli vključeni pristojni organ v skladu s 
členom 11 Uredbe (ES) št. …/… [EBA] ob 
koncu štirimesečnega obdobja zadevo 
predložil Evropskemu bančnemu organu, 
konsolidacijski nadzornik počaka na 
odločitev, ki jo lahko v skladu s 
členom 11(3) navedene uredbe sprejme 
Evropski bančni organ, in ukrepa skladno s 
to odločitvijo. Štirimesečno obdobje se 
šteje za obdobje usklajevanja v skladu z 
Uredbo. Evropski bančni organ sprejme 
odločitev v enem mesecu. Zadeva se po 
koncu štirimesečnega obdobja ali po 
sprejemu skupne odločitve ne predloži 
organu.“

Or. en

Predlog spremembe 467
Sławomir Witold Nitras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 24 – točka e
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 3– pododstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena Evropski bančni organ pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se 
določijo pogoji uporabe postopka 
skupnega odločanja iz tega odstavka v 
zvezi z uporabo členov 123 in 124 ter 
člena 132(2) in se spodbujajo skupne 
odločitve. Organ predloži navedene 
osnutke tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2014.

črtano

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [EBA] 
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
desetega pododstavka.“ 



AM\809041SL.doc 73/84 PE439.899v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 468
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 25 – prvi pododstavek 
Direktiva 2006/48/ES
Člen 130 – odstavek 1– pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ob nastopu izrednih razmer, vključno z 
neugodnim razvojem na finančnih trgih, ki 
bi lahko ogrozile likvidnost trga in 
stabilnost finančnega sistema v kateri koli 
od držav članic, kjer je določeno podjetje 
skupine pridobilo dovoljenje ali kjer imajo 
sedež pomembne podružnice iz člena 42a, 
konsolidacijski nadzornik takoj, ko je 
mogoče, ob upoštevanju oddelka 2 
poglavja 1 obvesti Evropski bančni organ 
in organe iz četrtega pododstavka 
členov 49 in 50 ter sporoči vse informacije, 
bistvene za opravljanje njihovih nalog. 
Navedene obveznosti se uporabljajo za vse 
pristojne organe iz členov 125 in 25 ter za 
pristojni organ, določen v skladu s 
členom 129(1).

Ob nastopu možnosti za izredne razmere
ali dejanskih izrednih razmer, vključno s 
katero koli možnostjo neugodnega razvoja
na finančnih trgih ali v realnem 
gospodarstvu, ki bi lahko ogrozile 
likvidnost trga in stabilnost finančnega 
sistema v kateri koli od držav članic, kjer je 
določeno podjetje skupine pridobilo 
dovoljenje ali kjer imajo sedež pomembne 
podružnice iz člena 42a, konsolidacijski 
nadzornik takoj, ko je mogoče, ob 
upoštevanju oddelka 2 poglavja 1 obvesti 
Evropski bančni organ, Evropski odbor za
sistemska tveganja  in druge organe iz 
četrtega pododstavka členov 49 in 50 ter 
sporoči vse informacije, bistvene za 
opravljanje njihovih nalog. Navedene 
obveznosti se uporabljajo za vse pristojne 
organe iz členov 125 in 126 ter za pristojni 
organ, določen v skladu s členom 129(1).

Or. en

Predlog spremembe 469
Sławomir Witold Nitras

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 30 – točka b
Direktiva 2006/48/ES
Člen 150 – odstavek 3 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pogojev uporabe točk 15–17 Priloge V; črtano

Or. en

Predlog spremembe 470
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 30 j (novo)
Direktiva 2006/48/ES
Člen 151 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30j) Za členom 151a se vstavi naslednji 
člen:

„Člen 151b
Ugovori zoper delegirane akte

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v štirih 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se to obdobje podaljša za dva 
meseca.
2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, začne ta veljati na 
datum, naveden v aktu. Če Evropski 
parlament ali Svet delegiranemu aktu 
nasprotuje, ta ne začne veljati.
3. Za hitrejše sprejetje delegiranih aktov, 
kadar je to potrebno, lahko Evropski 
parlament in Svet v skladu s postopkom, 
pri katerem zgodaj izrazita, da temu 
sprejetju ne nameravata nasprotovati, in v 
ustrezno utemeljenih primerih odločita, 
da se obdobje štirih mesecev iz prvega 
pododstavka na zahtevo Komisije 
skrajša.“

Or. en
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Predlog spremembe 471
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 10 – točka 1 c (novo)
Direktiva 2006/49/ES
Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Člen 32(1) se nadomesti z 
naslednjim:
„1. Pristojni organi ob upoštevanju 
smernic, ki jih je pripravil EBA, 
vzpostavijo postopke, s katerimi 
institucijam onemogočijo, da bi se 
namerno izognile dodatnim kapitalskim 
zahtevam, ki bi drugače nastale zaradi 
izpostavljenosti, ki presežejo omejitev iz 
člena 111(1) Direktive 2006/48/ES, ko te 
izpostavljenosti obstajajo več kot 10 dni, 
z začasnim prenosom omenjenih 
izpostavljenosti na drugo družbo, ki 
lahko spada v isto skupino ali ne, in/ali z 
navideznimi transakcijami za ukinitev 
izpostavljenosti med desetdnevnim 
obdobjem in ustvarjanjem nove 
izpostavljenosti.
Pristojni organi obvestijo EBA, Svet in 
Komisijo o teh postopkih.
Institucije vzdržujejo sisteme, ki 
zagotavljajo, da se vsak prenos z 
učinkom iz prvega pododstavka 
nemudoma sporoči pristojnim 
organom.“

Or. en
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Predlog spremembe 472
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 10 – točka 1 e (novo)
Direktiva 2006/49/ES
Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1e) Člen 38(1) se nadomesti z 
naslednjim:
„1. Pristojni organi držav članic in EBA
tesno sodelujejo pri opravljanju 
dolžnosti iz te direktive, zlasti če se 
investicijske storitve zagotavljajo na 
osnovi svobode zagotavljanja storitev ali 
z ustanovitvijo podružnic.
Pristojni organi na zahtevo posredujejo 
med seboj in EBA vse informacije, ki bi 
lahko olajšale nadzor kapitalske 
ustreznosti institucij, zlasti preverjanje 
upoštevanja predpisov, opredeljenih v 
tej direktivi.“

Or. en

Predlog spremembe 473
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 10 – točka 1 n (novo)
Direktiva 2006/49/ES
Člen 42 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1n) Za členom 42a se vstavi naslednji 
člen:

„Člen 42b
Ugovori zoper delegirane akte

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
nasprotuje delegiranemu aktu v štirih 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
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Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se to obdobje podaljša za dva 
meseca.
2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, začne ta veljati na 
datum, naveden v aktu. Če Evropski 
parlament ali Svet delegiranemu aktu 
nasprotuje, ta ne začne veljati.
3. Za hitrejše sprejetje delegiranih aktov, 
kadar je to potrebno, lahko Evropski 
parlament in Svet v skladu s postopkom, 
pri katerem zgodaj izrazita, da temu 
sprejetju ne nameravata nasprotovati, in v 
ustrezno utemeljenih primerih odločita, 
da se obdobje štirih mesecev iz prvega 
pododstavka na zahtevo Komisije 
skrajša.“

Or. en

Predlog spremembe 474
Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 2
Direktiva 2009/65/ES
Člen 7 – odstavek 6 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se nadalje določijo pogoji 
uporabe zahtev za izdajo dovoljenja za 
družbo za upravljanje, razen pogojev iz 
odstavka 1(b) tega člena.

6. Za zagotovitev dosledne uskladitve in
enotne uporabe tega člena Evropski organ 
za vrednostne papirje in trge pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se:

(a) določijo informacije, ki bodo 
predložene pristojnemu organu v vlogi za 
izdajo dovoljenja za družbo za upravljanje;

(b) razvijejo informacije in standardni 
obrazci, modeli ter postopki za obveščanje 
o poslovnem načrtu, predvidenem v tem 
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členu; ter
(c) ocenijo ugled in izkušnje oseb, ki 
vodijo poslovanje družbe za upravljanje.

Or. en

Predlog spremembe 475
Derk Jan Eppink

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 3
Direktiva 2009/65/ES
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme 
Komisija v zvezi s postopki, ureditvijo, 
strukturami in organizacijskimi zahtevami 
iz odstavka 3 tega člena.

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe v 
zvezi s postopki, ureditvijo, strukturami in 
organizacijskimi zahtevami iz odstavka 3 
tega člena.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [EBA]
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka. [ESMA].

Komisija lahko v skladu s postopkom za 
izvedbene akte v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka.

Or. en

Predlog spremembe 476
Derk Jan Eppink

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 4
Direktiva 2009/65/ES
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zagotovitev enotne uporabe tega 3. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
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člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe
izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme 
Komisija v zvezi z merili, načeli in koraki 
iz točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka 
tega člena.

člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme 
Komisija v zvezi z merili, načeli in koraki 
iz točk (a), (b) in (c) odstavka 2.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [EBA]
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka. [ESMA].

Komisija lahko v skladu s postopkom za 
izvedbene akte v skladu s členom 290 
Pogodbe sprejme osnutke tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka.

Or. en

Predlog spremembe 477
Derk Jan Eppink

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 7
Direktiva 2009/65/ES
Člen 43 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme 
Komisija v zvezi z vsebino, obliko in 
načinom zagotavljanja informacij iz 
odstavkov 1 in 3 tega člena. 

6. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
delegiranih aktov, ki jih sprejme Komisija 
v zvezi z vsebino, obliko in načinom 
zagotavljanja informacij iz odstavkov 1 in 
3 tega člena. 

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [EBA]
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka. [ESMA].

Komisija lahko v skladu s postopkom za 
izvedbene akte v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka.“

Or. en
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Predlog spremembe 478
Derk Jan Eppink

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 9
Direktiva 2009/65/ES
Člen 51 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme 
Komisija v zvezi z merili in pravili iz 
točk (a), (b) in (c) odstavka 4.

5. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
delegiranih aktov, ki jih sprejme Komisija 
v zvezi z merili in pravili iz točk (a), (b) in 
(c) odstavka 4.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [EBA]
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka. [ESMA].

Komisija lahko v skladu s postopkom za 
izvedbene akte v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka.“

Or. en

Predlog spremembe 479
Derk Jan Eppink

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 10
Direktiva 2009/65/ES
Člen 60 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme 
Komisija v zvezi z dogovorom, ukrepi in 
postopki iz točk (a), (b) in (c) odstavka 6.

7. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
delegiranih aktov, ki jih sprejme Komisija 
v zvezi z dogovorom, ukrepi in postopki iz 
točk (a), (b) in (c) odstavka 6.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [EBA] 
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 

Komisija lahko v skladu s postopkom za 
izvedbene akte v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije
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prvega pododstavka. [ESMA]. sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka.

Or. en

Predlog spremembe 480
Derk Jan Eppink

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 11
Direktiva 2009/65/ES
Člen 61 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme 
Komisija v zvezi z dogovorom in vrstami 
nepravilnosti iz točk (a) in (b) odstavka 3. 

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
delegiranih aktov, ki jih sprejme Komisija 
v zvezi z dogovorom in vrstami 
nepravilnosti iz točk (a) in (b) odstavka 3.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [EBA] 
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka. [ESMA].

Komisija lahko v skladu s postopkom za 
izvedbene akte v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka.

Or. en

Predlog spremembe 481
Derk Jan Eppink

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 12
Direktiva 2009/65/ES
Člen 64 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 

5. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe, 
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izvedbenih ukrepov, ki jih sprejme 
Komisija v zvezi s podatki in postopkom iz 
točk (a) in (b) odstavka 4.

ki jih sprejme Komisija v zvezi obliko in 
načinom zagotavljanja podatkov in 
postopkom iz točk (a) in (b) odstavka 4.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [EBA] 
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka. [ESMA].

Komisija lahko v skladu s postopkom za 
izvedbene akte v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka.

Or. en

Predlog spremembe 482
Derk Jan Eppink

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 14
Direktiva 2009/65/ES
Člen 78 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, ki jih potrdi Komisija, da se 
določijo pogoji uporabe izvedbenih 
ukrepov, ki jih sprejme Komisija v zvezi s 
podatki iz odstavka 3.

8. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena Evropski organ za vrednostne papirje 
in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
delegiranih aktov, ki jih v skladu z 
odstavkom 7 sprejme Komisija v zvezi s 
podatki iz odstavka 3.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [EBA]
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka. [ESMA].

Komisija lahko v skladu s postopkom za 
izvedbene akte v skladu s členom 290 
Pogodbe sprejme osnutke tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka. 

Or. en

Predlog spremembe 483
Derk Jan Eppink

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 16
Direktiva 2009/65/ES
Člen 95 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za zagotovitev enotne uporabe člena 93 
lahko Evropski organ za vrednostne papirje 
in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
glede:

2. Za zagotovitev enotne uporabe člena 93 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge pripravi osnutke tehničnih standardov, 
da se podrobno opredelijo:

(a) oblike in vsebine standardnega vzorca 
uradnega obvestila iz člena 93(1), ki ga 
KNPVP uporabljajo za namene 
obveščanja, vključno z navedbo, na katere 
dokumente se prevodi nanašajo;

(a) oblike in vsebine standardnega vzorca 
uradnega obvestila iz člena 93(1), ki ga 
KNPVP uporabljajo za namene 
obveščanja, vključno z navedbo, na katere 
dokumente se prevodi nanašajo;

(b) oblike in vsebine standardnega vzorca 
potrdila iz člena 93(3), ki ga uporabljajo 
pristojni organi držav članic;

(b) oblike in vsebine standardnega vzorca 
potrdila iz člena 93(3), ki ga uporabljajo 
pristojni organi držav članic;

(c) postopka za izmenjavo podatkov in 
uporabo elektronske komunikacije med 
pristojnimi organi za namene obveščanja v 
skladu s členom 93.

(c) postopka za izmenjavo podatkov in 
uporabo elektronske komunikacije med 
pristojnimi organi za namene obveščanja v 
skladu s členom 93.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [EBA] 
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka. [ESMA].

Komisija lahko v skladu s postopkom za 
izvedbene akte v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka.

Or. en

Predlog spremembe 484
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 20 e (novo)
Direktiva 2009/65/ES
Člen 112 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20e) Za členom 112a se vstavi naslednji 
člen:

„Člen 112b
Ugovori zoper delegirane akte

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
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nasprotuje delegiranemu aktu v štirih 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
Na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta se to obdobje podaljša za dva 
meseca.
2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, začne ta veljati na 
datum, naveden v aktu. Če Evropski 
parlament ali Svet delegiranemu aktu 
nasprotuje, ta ne začne veljati.
3. Za hitrejše sprejetje delegiranih aktov, 
kadar je to potrebno, lahko Evropski 
parlament in Svet v skladu s postopkom, 
pri katerem zgodaj izrazita, da temu 
sprejetju ne nameravata nasprotovati, in v 
ustrezno utemeljenih primerih odločita, 
da se obdobje štirih mesecev iz prvega 
pododstavka na zahtevo Komisije 
skrajša.“

Or. en


