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Predlog spremembe 266
Pervenche Berès

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za vzpostavitev doslednih, smotrnih in 
učinkovitih nadzornih praks znotraj 
sistema ESFS ter zagotovitev skupne, 
enotne in usklajene uporabe zakonodaje 
Skupnosti organ izdaja smernice in 
priporočila, naslovljena na nacionalne 
nadzorne organe ali finančne institucije. 

Za vzpostavitev doslednih, smotrnih in 
učinkovitih nadzornih praks znotraj 
sistema ESFS ter zagotovitev skupne, 
enotne in usklajene uporabe zakonodaje 
Unije organ izdaja smernice in priporočila, 
naslovljena na nacionalne nadzorne organe 
ali finančne institucije. Kjer se organu z 
zakonodajo podelijo pooblastila za 
razvijanje tehničnih standardov v skladu s 
členom 7, ta izda smernice in priporočila 
šele po sprejetju standardov.

Or. en

Obrazložitev

Zdi se bistveno, da smernice ali priporočila ne nadomestijo standardov, kjer zakonodaja 
določa standarde – gre za pravno varnost. Poleg tega bi – glede na poglavitni cilj 
oblikovanja močnega pravilnika – morala biti zelo močni spodbuda in zakonodajni mandat, 
da evropski nadzorni organi predlagajo standarde.

Predlog spremembe 267
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ v svojem poročilu obvesti Evropski 
parlament, Svet in Komisijo o izdanih 
smernicah in priporočilih. Organ jih 
lahko obvesti tudi o tem, kateri nacionalni 
organi niso upoštevali smernic in 
priporočil, ter predstavi, kako namerava 
zagotoviti, da jih bodo v prihodnje 
upoštevali.
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Predlog spremembe 268
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ pred izdajo smernic in priporočil 
opravi odprta javna posvetovanja z vsemi 
zainteresiranimi stranmi ter analizira 
morebitne s tem povezane stroške in 
koristi v skladu z uveljavljenimi 
najboljšimi praksami med nacionalnimi 
organi. Organ za mnenje ali nasvet 
zaprosi interesno skupino za zavarovanja, 
pozavarovanja in poklicne pokojninske 
sklade iz člena 22.

Or. en

Obrazložitev

Odprta javna posvetovanja z vsemi zainteresiranimi stranmi, vključno s svetovanjem interesne 
skupine za zavarovanja, pozavarovanja in poklicne pokojninske sklade, so potrebna za 
analizo morebitnih s tem povezanih stroškov in koristi, preden se izdajo smernice in 
priporočila. 

Predlog spremembe 269
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ opravi javna posvetovanja o 
smernicah in priporočilih ter analizira 
morebitne s tem povezane stroške in 
koristi. Za mnenje ali nasvet zaprosi tudi 
interesno skupino za zavarovanja in 
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poklicne pokojninske sklade iz člena 22.

Or. en

Predlog spremembe 270
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernice in priporočila se objavijo na 
spletnem mestu organa.

Or. en

Predlog spremembe 271
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 272
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak pristojni organ se v dveh mesecih po 
izdaji smernice ali priporočila odloči, ali 
namerava ravnati v skladu s to smernico 
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ali priporočilom. V primeru, da pristojni 
organ ne upošteva teh smernic ali 
priporočil, o svojih razlogih za tako 
ravnanje obvesti organ. Organ se lahko za 
vsak primer posebej odloči za objavo 
razlogov, ki jih navede pristojni organ. 

Or. en

Predlog spremembe 273
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po izdaji smernic ali priporočil vse 
finančne ustanove vsakoletno na jasen in 
podroben način poročajo, če jih 
upoštevajo.

Or. en

Predlog spremembe 274
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ v svojem letnem poročilu navede, 
kateri nacionalni organ ni ravnal v skladu 
z izdanimi smernicami in priporočili, ter 
predstavi, kako namerava zagotoviti 
njihovo izpolnjevanje v prihodnje. Organ 
vključi tudi tovrstne informacije za 
pomembnejše večje finančne ustanove.

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

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Organ v poročilu o svojih dejavnostih iz 
člena 32(6) obvesti Evropski parlament, 
Svet in Komisijo o izdanih smernicah in 
priporočilih, pri čemer navede, kateri 
nacionalni organi jih ne izpolnjujejo, in 
predstavi, kako namerava zagotoviti, da 
jih bodo izpolnjevali v prihodnje.

Or. en

Predlog spremembe 276
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar nacionalni nadzorni organ ni 
pravilno uporabil zakonodaje iz člena 1(2), 
zlasti če ni preveril, ali finančna institucija 
izpolnjuje zahteve iz navedene zakonodaje, 
ima organ pooblastila iz odstavkov 2, 3 in 
6 tega člena.

1. Kadar nacionalni nadzorni organ ni 
pravilno uporabil zakonodaje iz člena 1(2),
na način, za katerega se zdi, da krši 
zakonodajo Unije, zlasti če ni preveril, ali 
finančna institucija izpolnjuje zahteve iz 
navedene zakonodaje, ima organ 
pooblastila iz odstavkov 2, 3 in 6 tega 
člena.

Or. en
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Predlog spremembe 277
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar nacionalni nadzorni organ ni 
pravilno uporabil zakonodaje iz člena 1(2), 
zlasti če ni preveril, ali finančna institucija 
izpolnjuje zahteve iz navedene zakonodaje, 
ima organ pooblastila iz odstavkov 2, 3 in 
6 tega člena. 

1. Kadar pristojni organ ni uporabil pravno 
zavezujočih aktov in zakonodaje iz člena 
1(2) ali jih je uporabil na način, za 
katerega se zdi, da krši zakonodajo Unije, 
zlasti če ni preveril, ali finančna institucija 
izpolnjuje zahteve iz navedene zakonodaje, 
ima organ pooblastila iz odstavkov 2, 3 in 
6 tega člena.

Or. en

Predlog spremembe 278
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar nacionalni nadzorni organ ni 
pravilno uporabil zakonodaje iz člena 1(2), 
zlasti če ni preveril, ali finančna institucija 
izpolnjuje zahteve iz navedene zakonodaje, 
ima organ pooblastila iz odstavkov 2, 3 in 
6 tega člena. 

1. Kadar nacionalni nadzorni organ ni 
pravilno uporabil zakonodaje iz člena 1(2), 
vključno s tehničnimi standardi, 
sprejetimi v skladu s členom 7, zlasti če ni 
preveril, ali finančna institucija izpolnjuje 
zahteve iz navedene zakonodaje, ima organ 
pooblastila iz odstavkov 2, 3 in 6 tega 
člena. 

Or. en

Obrazložitev

Organ bi moral imeti pooblastilo za preiskavo morebitnih kršitev uporabe tehničnih 
standardov, da se zagotovi njihova skladna uporaba.
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Predlog spremembe 279
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ lahko na zahtevo enega ali več 
nacionalnih nadzornih organov, Komisije 
ali na lastno pobudo ter po tem, ko je o 
zadevi obvestil ustrezni nacionalni 
nadzorni organ, preiskuje domnevno 
nepravilno uporabo prava Skupnosti.

2. Organ lahko na zahtevo enega ali več 
pristojnih organov, Evropskega 
parlamenta, Komisije, Sveta, interesne 
skupine za zavarovanja in pozavarovanja 
ali na lastno pobudo ter po tem, ko je o 
zadevi obvestil ustrezni pristojni organ, 
preiskuje domnevno kršenje ali neuporabo
prava Unije.

Or. en

Predlog spremembe 280
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če nacionalni nadzorni organ v enem 
mesecu od prejema priporočila organa ne 
zagotovi skladnosti z zakonodajo 
Skupnosti, lahko Komisija na podlagi 
prejetega obvestila organa ali na lastno 
pobudo sprejme odločbo, s katero od 
nacionalnega nadzornega organa zahteva 
sprejetje ukrepov, potrebnih za uskladitev 
z zakonodajo Skupnosti.

4. Če nacionalni nadzorni organ v desetih 
delovnih dneh od prejema priporočila
organa ne zagotovi skladnosti z zakonodajo 
Unije, organ sprejme odločbo, s katero 
določi pravilno uporabo zakonodaje, ki jo 
je organ preiskoval. 

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev in prispeva k zagotavljanju pravne varnosti pri 
izvajanju enotnega nadzornega pravilnika EU, bi moral imeti organ možnost reševanja vseh 
morebitnih kršitev zakonodaje Evropske unije. Predlogi sprememb bi poleg tega preprečili 
vsako nepotrebno posredovanje Komisije, saj ne spreminjajo postopka iz odstavkov 1, 2 in 3, 
ki prepušča reševanje kršitev nacionalnim organom, in sicer z izpolnitvijo priporočil 
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Evropskega bančnega organa v roku enega meseca.

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

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če nacionalni nadzorni organ v enem 
mesecu od prejema priporočila organa ne 
zagotovi skladnosti z zakonodajo 
Skupnosti, lahko Komisija na podlagi 
prejetega obvestila organa ali na lastno 
pobudo sprejme odločbo, s katero od 
nacionalnega nadzornega organa zahteva 
sprejetje ukrepov, potrebnih za uskladitev z 
zakonodajo Skupnosti.

4. Če nacionalni nadzorni organ v desetih 
delovnih dneh od prejema priporočila 
organa ne zagotovi skladnosti z zakonodajo 
Unije v skladu z odstavkom 3, organ
sprejme odločbo, s katero od pristojnega
organa zahteva sprejetje ukrepov, 
potrebnih za uskladitev z zakonodajo 
Unije. 

Or. en

Predlog spremembe 282
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če nacionalni nadzorni organ v enem 
mesecu od prejema priporočila organa ne 
zagotovi skladnosti z zakonodajo 
Skupnosti, lahko Komisija na podlagi 
prejetega obvestila organa ali na lastno 
pobudo sprejme odločbo, s katero od 
nacionalnega nadzornega organa zahteva 
sprejetje ukrepov, potrebnih za uskladitev z 
zakonodajo Skupnosti.

4. Če nacionalni nadzorni organ v dvajsetih 
delovnih dneh od prejema priporočila 
organa ne zagotovi skladnosti z zakonodajo 
Skupnosti, lahko Komisija na podlagi 
prejetega obvestila organa ali na lastno 
pobudo izda uradno mnenje, s katerim od 
nacionalnega nadzornega organa zahteva 
sprejetje ukrepov, potrebnih za uskladitev z 
zakonodajo Unije.

Or. en



AM\811328SL.doc 11/67 PE439.921v02-00

SL

Predlog spremembe 283
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme tako odločbo najpozneje 
tri mesece po sprejetju priporočila. 
Komisija lahko ta rok podaljša za en 
mesec.

Organ sprejme tako odločbo najpozneje 
mesec dni po sprejetju priporočila.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev in prispeva k zagotavljanju pravne varnosti pri 
izvajanju enotnega nadzornega pravilnika EU, bi moral imeti organ možnost reševanja vseh 
morebitnih kršitev zakonodaje Evropske unije. Predlogi sprememb bi poleg tega preprečili 
vsako nepotrebno posredovanje Komisije, saj ne spreminjajo postopka iz odstavkov 1, 2 in 3, 
ki prepušča reševanje kršitev nacionalnim organom, in sicer z izpolnitvijo priporočil 
Evropskega bančnega organa v roku enega meseca.

Predlog spremembe 284
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme tako odločbo najpozneje 
tri mesece po sprejetju priporočila. 
Komisija lahko ta rok podaljša za en 
mesec.

Organ sprejme tako odločbo najpozneje 
mesec dni po sprejetju priporočila. 

Or. en
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Predlog spremembe 285
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zagotovi spoštovanje pravice 
naslovnikov odločbe, da podajo izjavo.

Organ zagotovi spoštovanje pravice 
naslovnikov odločbe, da podajo izjavo.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev in prispeva k zagotavljanju pravne varnosti pri 
izvajanju enotnega nadzornega pravilnika EU, bi moral imeti organ možnost reševanja vseh 
morebitnih kršitev zakonodaje Evropske unije. Predlogi sprememb bi poleg tega preprečili 
vsako nepotrebno posredovanje Komisije, saj ne spreminjajo postopka iz odstavkov 1, 2 in 3, 
ki prepušča reševanje kršitev nacionalnim organom, in sicer z izpolnitvijo priporočil 
Evropskega bančnega organa v roku enega meseca.

Predlog spremembe 286
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zagotovi spoštovanje pravice 
naslovnikov odločbe, da podajo izjavo.

Organ zagotovi spoštovanje pravice 
naslovnikov odločbe, da podajo izjavo.

Or. en

Predlog spremembe 287
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ in nacionalni nadzorni organi Nacionalni nadzorni organi organu
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Komisiji zagotovijo vse potrebne 
informacije.

zagotovijo vse potrebne informacije.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev in prispeva k zagotavljanju pravne varnosti pri 
izvajanju enotnega nadzornega pravilnika EU, bi moral imeti organ možnost reševanja vseh 
morebitnih kršitev zakonodaje Evropske unije. Predlogi sprememb bi poleg tega preprečili 
vsako nepotrebno posredovanje Komisije, saj ne spreminjajo postopka iz odstavkov 1, 2 in 3, 
ki prepušča reševanje kršitev nacionalnim organom, in sicer z izpolnitvijo priporočil 
Evropskega bančnega organa v roku enega meseca.

Predlog spremembe 288
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ in nacionalni nadzorni organi 
Komisiji zagotovijo vse potrebne 
informacije. 

Nacionalni nadzorni organi organu
zagotovijo vse potrebne informacije. 

Or. en

Predlog spremembe 289
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nacionalni nadzorni organ v desetih 
delovnih dneh od prejema odločbe iz 
odstavka 4 Komisijo in organ obvesti o 
ukrepih, ki jih je sprejel ali jih namerava 
sprejeti za izvedbo te odločbe Komisije.

5. Nacionalni nadzorni organ v desetih 
delovnih dneh od prejema odločbe iz 
odstavka 4 Komisijo in organ obvesti o 
ukrepih, ki jih je sprejel ali jih namerava 
sprejeti za izvedbo uradnega mnenja
Komisije.
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Predlog spremembe 290
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nacionalni nadzorni organ v desetih 
delovnih dneh od prejema odločbe iz 
odstavka 4 Komisijo in organ obvesti o 
ukrepih, ki jih je sprejel ali jih namerava 
sprejeti za izvedbo te odločbe Komisije.

5. Nacionalni nadzorni organ v desetih 
delovnih dneh od prejema odločbe iz 
odstavka 4 Komisijo in organ obvesti o 
ukrepih, ki jih je sprejel ali jih namerava 
sprejeti za izvedbo te odločbe organa.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev in prispeva k zagotavljanju pravne varnosti pri 
izvajanju enotnega nadzornega pravilnika EU, bi moral imeti organ možnost reševanja vseh 
morebitnih kršitev zakonodaje Evropske unije.

Predlog spremembe 291
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Nacionalni nadzorni organ v desetih 
delovnih dneh od prejema odločbe iz 
odstavka 4 Komisijo in organ obvesti o 
ukrepih, ki jih je sprejel ali jih namerava 
sprejeti za izvedbo te odločbe Komisije.

5. Nacionalni nadzorni organ v desetih 
delovnih dneh od prejema odločbe iz 
odstavka 4 Komisijo in organ obvesti o 
ukrepih, ki jih je sprejel ali jih namerava 
sprejeti za izvedbo te odločbe organa.

Or. en
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Predlog spremembe 292
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če nacionalni nadzorni organ ne ravna 
v skladu z odločbo iz odstavka 4 tega 
člena v roku iz tega odstavka in če je treba 
čim prej ukrepati zaradi neizpolnjevanja 
obveznosti nacionalnega nadzornega 
organa, da se ohranijo ali obnovijo 
nevtralni konkurenčni pogoji na trgu ali 
se zagotovita pravilno delovanje in 
integriteta finančnega sistema, lahko 
organ, kadar se ustrezne zahteve 
zakonodaje iz člena 1(2) neposredno 
uporabljajo za finančne institucije, brez 
poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 226 Pogodbe sprejme 
individualno odločbo, naslovljeno na 
finančno institucijo, v katerem zahteva 
ukrepe, potrebne za izpolnitev njenih 
obveznosti na podlagi prava Skupnosti, 
vključno s prenehanjem posamezne 
dejavnosti.

črtano

Odločba organa je v skladu z odločbo, ki 
jo na podlagi odstavka 4 sprejme 
Komisija. 

Or. en

Predlog spremembe 293
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če nacionalni nadzorni organ ne ravna v 
skladu z odločbo iz odstavka 4 tega člena v 
roku iz tega odstavka in če je treba čim prej 

6. Če nacionalni nadzorni organ ne ravna v 
skladu z odločbo iz odstavka 4 tega člena v 
roku iz tega odstavka in če je treba čim prej 
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ukrepati zaradi neizpolnjevanja obveznosti 
nacionalnega nadzornega organa, da se 
ohranijo ali obnovijo nevtralni konkurenčni 
pogoji na trgu ali se zagotovita pravilno 
delovanje in integriteta finančnega sistema, 
lahko organ, kadar se ustrezne zahteve 
zakonodaje iz člena 1(2) neposredno 
uporabljajo za finančne institucije, brez 
poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 226 Pogodbe sprejme 
individualno odločbo, naslovljeno na 
finančno institucijo, v katerem zahteva 
ukrepe, potrebne za izpolnitev njenih 
obveznosti na podlagi prava Skupnosti, 
vključno s prenehanjem posamezne 
dejavnosti.

ukrepati zaradi neizpolnjevanja obveznosti 
nacionalnega nadzornega organa, da se 
ohranijo ali obnovijo nevtralni konkurenčni 
pogoji na trgu ali se zagotovita pravilno 
delovanje in integriteta finančnega sistema, 
organ v skladu z zakonodajo iz člena 1(2), 
brez poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 258 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejme individualno 
odločbo, naslovljeno na finančno 
institucijo, v katerem zahteva ukrepe, 
potrebne za izpolnitev njenih obveznosti na 
podlagi prava Unije, vključno s 
prenehanjem posamezne dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 294
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če nacionalni nadzorni organ ne ravna v 
skladu z odločbo iz odstavka 4 tega člena v 
roku iz tega odstavka in če je treba čim prej 
ukrepati zaradi neizpolnjevanja obveznosti 
nacionalnega nadzornega organa, da se 
ohranijo ali obnovijo nevtralni konkurenčni 
pogoji na trgu ali se zagotovita pravilno 
delovanje in integriteta finančnega sistema, 
lahko organ, kadar se ustrezne zahteve 
zakonodaje iz člena 1(2) neposredno 
uporabljajo za finančne institucije, brez 
poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 226 Pogodbe sprejme 
individualno odločbo, naslovljeno na 
finančno institucijo, v katerem zahteva 
ukrepe, potrebne za izpolnitev njenih 
obveznosti na podlagi prava Skupnosti, 
vključno s prenehanjem posamezne 
dejavnosti.

6. Če nacionalni nadzorni organ ne ravna v 
skladu z odločbo iz odstavka 4 tega člena v 
roku iz tega odstavka in če je treba čim prej 
ukrepati zaradi neizpolnjevanja obveznosti 
nacionalnega nadzornega organa, da se 
ohranijo ali obnovijo nevtralni konkurenčni 
pogoji na trgu ali se zagotovita pravilno 
delovanje in integriteta finančnega sistema, 
organ v skladu z zakonodajo iz člena 1(2), 
brez poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 258 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, sprejme individualno 
odločbo, naslovljeno na finančno 
institucijo, v katerem zahteva ukrepe, 
potrebne za izpolnitev njenih obveznosti na 
podlagi prava Skupnosti, vključno s 
prenehanjem posamezne dejavnosti.
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Or. en

Obrazložitev

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of
the European Union law should not be restricted.

Predlog spremembe 295
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če nacionalni nadzorni organ ne ravna v 
skladu z odločbo iz odstavka 4 tega člena v 
roku iz tega odstavka in če je treba čim prej 
ukrepati zaradi neizpolnjevanja obveznosti 
nacionalnega nadzornega organa, da se 
ohranijo ali obnovijo nevtralni konkurenčni 
pogoji na trgu ali se zagotovita pravilno 
delovanje in integriteta finančnega sistema, 
lahko organ, kadar se ustrezne zahteve 
zakonodaje iz člena 1(2) neposredno 
uporabljajo za finančne institucije, brez 
poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 226 Pogodbe sprejme 
individualno odločbo, naslovljeno na 
finančno institucijo, v katerem zahteva 
ukrepe, potrebne za izpolnitev njenih 
obveznosti na podlagi prava Skupnosti, 
vključno s prenehanjem posamezne 
dejavnosti.

6. Če nacionalni nadzorni organ ne ravna v 
skladu z uradnim mnenjem iz odstavka 4 
tega člena v roku iz tega odstavka in če je 
treba čim prej ukrepati zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti nacionalnega 
nadzornega organa, da se ohranijo ali 
obnovijo nevtralni konkurenčni pogoji na 
trgu ali se zagotovita pravilno delovanje in 
integriteta finančnega sistema, lahko organ, 
kadar se ustrezne zahteve zakonodaje iz 
člena 1(2) neposredno uporabljajo za 
finančne institucije, brez poseganja v 
pooblastila Komisije na podlagi člena 258
Pogodbe o delovanju Evropske unije,
sprejme individualno odločbo, naslovljeno 
na finančno institucijo, v katerem zahteva 
ukrepe, potrebne za izpolnitev njenih 
obveznosti na podlagi prava Unije, 
vključno s prenehanjem posamezne 
dejavnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 296
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odločba organa je v skladu z odločbo, ki jo
na podlagi odstavka 4 sprejme Komisija.

Odločba organa je v skladu z uradnim 
mnenjem, ki ga na podlagi odstavka 4 
sprejme Komisija.

Or. en

Predlog spremembe 297
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odločba organa je v skladu z odločbo, ki jo
na podlagi odstavka 4 sprejme Komisija. 

Odločba organa je v skladu z odločbo, 
sprejeto na podlagi odstavka 4. 

Or. en

Predlog spremembe 298
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odločba organa je v skladu z odločbo, ki jo
na podlagi odstavka 4 sprejme Komisija.

Odločba organa je v skladu z odločbo, 
sprejeto na podlagi odstavka 4.

Or. en

Obrazložitev

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
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case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Predlog spremembe 299
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če naslovnik odločbe noče ravnati 
skladno z zakonodajo Unije ali posebno 
odločbo organa, lahko organ začne 
postopek na nacionalnem sodišču, 
vključno z uporabo začasnih zaščitnih 
ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 300
Udo Bullmann

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v imenu organa krije vse pravne 
ali sodne stroške, ki nastanejo zaradi 
postopka, opisanega v prvem 
pododstavku.

Or. en
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Predlog spremembe 301
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Kjer je to primerno, se odločbe, 
sprejete v skladu z dostavkom 6, 
uporabljajo za vse pomembnejše finančne 
institucije, ki delujejo na območju sodne 
pristojnosti, kjer se ne upoštevajo pravila.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi enake konkurenčne pogoje, bi morale v primerih, ko organ sprejme 
individualne odločbe, naslovljene na finančno institucijo, takšne odločbe veljati tudi za vse 
druge udeležence na trgu, domače in čezmejne, ki poslujejo v tej državi članici. Načelo 
izpolnitve ali obrazložitve (ang. „comply-or-explain“) bi moralo veljati za ukrepe, ki jih 
sprejme pristojni organ po odločbi organa, ne pa da so ti zgolj „skladni“ s temi odločbami.

Predlog spremembe 302
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi ukrepi nacionalnih nadzornih
organov v zvezi z dejstvi, ki jih obravnava 
odločba na podlagi odstavka 4 ali 6, so v 
skladu s temi odločbami.

Ukrepi pristojnih organov v zvezi z 
vprašanji, ki jih obravnava uradno mnenje 
na podlagi odstavka 4 ali odločba na 
podlagi odstavka 6, so v skladu bodisi z 
uradnim mnenjem bodisi z odločbo.

Or. en
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Predlog spremembe 303
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi ukrepi nacionalnih nadzornih 
organov v zvezi z dejstvi, ki jih obravnava 
odločba na podlagi odstavka 4 ali 6, so v 
skladu s temi odločbami.

Nacionalni nadzorni organi pri ukrepanju
v zvezi z vprašanji, ki jih obravnava 
odločba na podlagi odstavka 4 in 6, 
izpolnjujejo to odločbo.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi enake konkurenčne pogoje, bi morale v primerih, ko organ sprejme 
individualne odločbe, naslovljene na finančno institucijo, takšne odločbe veljati tudi za vse 
druge udeležence na trgu, domače in čezmejne, ki poslujejo v tej državi članici. Načelo 
izpolnitve ali obrazložitve (ang. „comply-or-explain“) bi moralo veljati za ukrepe, ki jih 
sprejme pristojni organ po odločbi organa, ne pa da so ti zgolj „skladni“ s temi odločbami.

Predlog spremembe 304
Peter Skinner

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Odločbe, sprejete v skladu z 
dostavkom 6, se uporabljajo za vse 
pomembnejše finančne institucije, ki 
delujejo na območju sodne pristojnosti, 
kjer se ne upoštevajo pravila.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi enake konkurenčne pogoje, bi morale v primerih, ko organ v povezavi s 
skladnim izvajanjem pravil sprejme individualne odločbe, naslovljene na finančne institucije, 
takšne odločbe veljati tudi za vse druge udeležence na trgu, domače in čezmejne, ki poslujejo 
v tej državi članici.
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Predlog spremembe 305
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Organ v svojem poročilu navede, 
kateri nacionalni organi in finančne 
institucije niso upoštevali odločb iz 
odstavkov 4 in 6.

Or. en

Predlog spremembe 306
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10
Ukrepanje v izrednih razmerah

črtano

1. V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
resno ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Skupnosti 
ali dela tega sistema, lahko Komisija na 
lastno pobudo ali na zahtevo organa, 
Sveta ali odbora ESRB sprejme odločbo, 
naslovljeno na organ, v kateri opredeli 
obstoj izrednih razmer v smislu te uredbe.
2. Kadar Komisija sprejme odločbo na 
podlagi odstavka 1, lahko organ sprejme 
individualne odločbe, s katerimi od 
nacionalnih nadzornih organov zahteva 
izvajanje potrebnih ukrepov v skladu z 
zakonodajo iz člena 1(2) za obvladovanje 
vseh tveganj, ki lahko ogrozijo pravilno 
delovanje in integriteto finančnih trgov ali 
stabilnost celotnega finančnega sistema 
ali dela tega sistema, tako da zagotovijo, 
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da finančne institucije in nacionalni 
nadzorni organi izpolnjujejo zahteve, 
določene v navedeni zakonodaji.
3. Kadar nacionalni nadzorni organ ne 
ravna v skladu z odločbo organa iz 
odstavka 2 v roku, ki je določen v odločbi, 
lahko organ, kadar se ustrezne zahteve 
zakonodaje iz člena 1(2) neposredno 
uporabljajo za finančne institucije, brez 
poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 226 Pogodbe sprejme 
individualno odločbo, naslovljeno na 
finančno institucijo, s katero zahteva 
ukrepe, potrebne za izpolnitev njenih 
obveznosti na podlagi navedene 
zakonodaje, vključno s prenehanjem 
posameznih dejavnosti.
4. Odločbe, sprejete na podlagi 
odstavka 3, prevladajo nad vsemi 
predhodnimi odločbami o isti zadevi, ki so 
jih sprejeli nacionalni nadzorni organi.
Vsi ukrepi nacionalnih nadzornih 
organov v zvezi z dejstvi, ki jih obravnava 
odločba na podlagi odstavka 2 ali 3, so v 
skladu s temi odločbami.

Or. en

Predlog spremembe 307
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
resno ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Skupnosti
ali dela tega sistema, lahko Komisija na 
lastno pobudo ali na zahtevo organa, Sveta 
ali odbora ESRB sprejme odločbo, 
naslovljeno na organ, v kateri opredeli 

1. V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
resno ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
dela tega sistema, lahko odbor ESRB na 
lastno pobudo ali na zahtevo organa, 
Evropskega parlamenta, Sveta ali 
Komisije izda opozorilo o obstoju izrednih 
razmer. To opozorilo omogoča organu, da 
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obstoj izrednih razmer v smislu te uredbe. brez dodatnih zahtev sprejme individualno 
odločbo iz odstavka 3.

Or. en

Obrazložitev

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.

Predlog spremembe 308
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
resno ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Skupnosti
ali dela tega sistema, lahko Komisija na 
lastno pobudo ali na zahtevo organa, Sveta 
ali odbora ESRB sprejme odločbo, 
naslovljeno na organ, v kateri opredeli
obstoj izrednih razmer v smislu te uredbe.

1. V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
resno ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
dela tega sistema, lahko odbor ESRB na 
lastno pobudo ali na zahtevo organa, 
Evropskega parlamenta, Sveta ali 
Komisije izda opozorilo, s katerim razglasi
obstoj izrednih razmer in s tem organu 
brez nadaljnjih zahtev omogoči sprejetje 
individualnih odločb iz odstavka 3.

Or. en



AM\811328SL.doc 25/67 PE439.921v02-00

SL

Predlog spremembe 309
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
resno ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Skupnosti
ali dela tega sistema, lahko Komisija na 
lastno pobudo ali na zahtevo organa, 
Sveta ali odbora ESRB sprejme odločbo, 
naslovljeno na organ, v kateri opredeli 
obstoj izrednih razmer v smislu te uredbe.

V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
resno ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
dela tega sistema, lahko Svet po ustreznem 
posvetovanju s Komisijo, odborom ESRB
in, kjer je to primerno, evropskimi 
nadzornimi organi sprejme odločbo, 
naslovljeno na organ, v kateri opredeli 
obstoj izrednih razmer v smislu te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 310
Udo Bullmann

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
resno ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Skupnosti
ali dela tega sistema, lahko Komisija na
lastno pobudo ali na zahtevo organa, Sveta 
ali odbora ESRB sprejme odločbo, 
naslovljeno na organ, v kateri opredeli 
obstoj izrednih razmer v smislu te uredbe.

1. V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
resno ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
dela tega sistema, lahko Komisija ali 
predsednik organa na lastno pobudo ali na 
zahtevo Sveta, odbora ESRB, Evropskega 
parlamenta ali zainteresirane strani
sprejme odločbo v kateri opredeli obstoj 
izrednih razmer v smislu te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 311
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
resno ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Skupnosti
ali dela tega sistema, lahko Komisija na 
lastno pobudo ali na zahtevo organa, Sveta
ali odbora ESRB sprejme odločbo, 
naslovljeno na organ, v kateri opredeli 
obstoj izrednih razmer v smislu te uredbe.

1. V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
resno ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
dela tega sistema, lahko odbor ESRB na 
lastno pobudo ali na zahtevo organa, 
Evropskega parlamenta ali države članice
izda opozorilo o obstoju izrednih razmer v 
smislu te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 312
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
resno ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Skupnosti
ali dela tega sistema, lahko Komisija na 
lastno pobudo ali na zahtevo organa, Sveta
ali odbora ESRB sprejme odločbo, 
naslovljeno na organ, v kateri opredeli 
obstoj izrednih razmer v smislu te uredbe.

1. V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
resno ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
dela tega sistema, lahko Svet na lastno 
pobudo ali na zahtevo organa ali ESRB 
sprejme odločbo, naslovljeno na organ, v 
kateri opredeli obstoj izrednih razmer v 
smislu te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 313
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Svet takoj po objavi opozorila o tem 
sočasno obvesti Evropski parlament, 
odbor ESRB, Komisijo in evropski 
nadzorni organ.

Or. en

Predlog spremembe 314
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Odbor ESRB takoj po objavi opozorila 
o tem sočasno obvesti Evropski 
parlament, Svet, Komisijo in organ.

Or. en

Predlog spremembe 315
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija sprejme odločbo na 
podlagi odstavka 1, lahko organ sprejme 
individualne odločbe, s katerimi od 
nacionalnih nadzornih organov zahteva 
izvajanje potrebnih ukrepov v skladu z 
zakonodajo iz člena 1(2) za obvladovanje 
vseh tveganj, ki lahko ogrozijo pravilno 

2. Kadar odbor ESRB izda opozorilo na 
podlagi odstavka 1, ali če Evropski 
parlament, Svet ali Komisija na lastno 
pobudo ali na zahtevo organa ali države 
članice sprejme odločbo, v kateri opredeli 
obstoj podobnih ali upravičenih okoliščin, 
kjer je nujno usklajeno ukrepanje 
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delovanje in integriteto finančnih trgov ali 
stabilnost celotnega finančnega sistema ali 
dela tega sistema, tako da zagotovijo, da 
finančne institucije in nacionalni nadzorni 
organi izpolnjujejo zahteve, določene v 
navedeni zakonodaji.

nacionalnih organov v odziv na neugodne 
razmere, ki bi lahko resno ogrozile 
pravilno delovanje in integriteto 
finančnih trgov ali stabilnost celotnega 
finančnega sistema v Uniji ali dela tega 
sistema, lahko organ brez dodatnih zahtev
sprejme individualne odločbe v skladu z 
zakonodajo iz člena 1(2) za obvladovanje 
vseh tveganj, ki lahko ogrozijo pravilno 
delovanje in integriteto finančnih trgov ali 
stabilnost celotnega finančnega sistema ali 
dela tega sistema, tako da zagotovijo, da 
finančne institucije in nacionalni nadzorni 
organi izpolnjujejo zahteve, določene v 
navedeni zakonodaji.

Or. en

Predlog spremembe 316
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija sprejme odločbo na 
podlagi odstavka 1, lahko organ sprejme 
individualne odločbe, s katerimi od 
nacionalnih nadzornih organov zahteva 
izvajanje potrebnih ukrepov v skladu z 
zakonodajo iz člena 1(2) za obvladovanje 
vseh tveganj, ki lahko ogrozijo pravilno 
delovanje in integriteto finančnih trgov ali 
stabilnost celotnega finančnega sistema ali 
dela tega sistema, tako da zagotovijo, da 
finančne institucije in nacionalni nadzorni 
organi izpolnjujejo zahteve, določene v 
navedeni zakonodaji.

2. Kadar odbor ESRB meni, da je 
potrebno usklajeno ukrepanje nacionalnih 
organov v odziv na neugodne razmere, ki 
lahko ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema ali dela tega 
sistema, organ sprejme individualne 
odločbe, s katerimi od pristojnih organov 
zahteva izvajanje potrebnih ukrepov v 
skladu z zakonodajo iz člena 1(2) v odziv 
na vse tovrstne razmere, tako da 
zagotovijo, da finančne institucije in 
nacionalni nadzorni organi izpolnjujejo 
zahteve, določene v navedeni zakonodaji.

Or. en

Obrazložitev

Oblikovanje enotnega trga finančnih storitev v EU zahteva usklajeno ukrepanje pri soočanju 
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z morebitnimi izrednimi razmerami, saj bi se kriza v eni državi članici lahko hitro razširila 
čez meje. Zato je treba pojasniti, da je možnost organa, da sprejema odločbe, ki so 
neposredno veljavne za pristojne nacionalne organe, del njegove vloge spodbujevalca in 
usklajevalca nacionalnih ukrepov.

Predlog spremembe 317
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija sprejme odločbo na 
podlagi odstavka 1, lahko organ sprejme 
individualne odločbe, s katerimi od 
nacionalnih nadzornih organov zahteva 
izvajanje potrebnih ukrepov v skladu z 
zakonodajo iz člena 1(2) za obvladovanje 
vseh tveganj, ki lahko ogrozijo pravilno 
delovanje in integriteto finančnih trgov ali 
stabilnost celotnega finančnega sistema ali 
dela tega sistema, tako da zagotovijo, da 
finančne institucije in nacionalni nadzorni 
organi izpolnjujejo zahteve, določene v 
navedeni zakonodaji.

2. Kadar odbor ESRB sprejme odločbo na 
podlagi odstavka 1, lahko organ sprejme 
individualne odločbe, s katerimi od 
nacionalnih nadzornih organov zahteva 
izvajanje potrebnih ukrepov v skladu s to 
uredbo in zakonodajo iz člena 1(2) za 
obvladovanje vseh tveganj, ki lahko 
ogrozijo pravilno delovanje in integriteto 
finančnih trgov ali stabilnost celotnega 
finančnega sistema ali dela tega sistema, 
tako da zagotovijo, da finančne institucije 
in nacionalni nadzorni organi izpolnjujejo 
zahteve, določene v navedeni zakonodaji.

Or. en

Predlog spremembe 318
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija sprejme odločbo na 
podlagi odstavka 1, lahko organ sprejme 
individualne odločbe, s katerimi od 
nacionalnih nadzornih organov zahteva
izvajanje potrebnih ukrepov v skladu z 
zakonodajo iz člena 1(2) za obvladovanje 

2. Kadar je na podlagi odstavka 1 
razglašen obstoj izrednih razmer, organ 
sprejme individualne odločbe, ki so 
potrebne za zagotovitev, da nacionalni 
nadzorni organi izvajajo potrebne ukrepe
v skladu z zakonodajo iz člena 1(2) za 
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vseh tveganj, ki lahko ogrozijo pravilno 
delovanje in integriteto finančnih trgov ali 
stabilnost celotnega finančnega sistema ali 
dela tega sistema, tako da zagotovijo, da 
finančne institucije in nacionalni nadzorni 
organi izpolnjujejo zahteve, določene v 
navedeni zakonodaji.

obvladovanje vseh tveganj, ki lahko 
ogrozijo pravilno delovanje in integriteto 
finančnih trgov ali stabilnost celotnega 
finančnega sistema ali dela tega sistema, 
tako da zagotovijo, da finančne institucije 
in nacionalni nadzorni organi izpolnjujejo 
zahteve, določene v navedeni zakonodaji.

Or. en

Predlog spremembe 319
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija sprejme odločbo na 
podlagi odstavka 1, lahko organ sprejme 
individualne odločbe, s katerimi od 
nacionalnih nadzornih organov zahteva 
izvajanje potrebnih ukrepov v skladu z 
zakonodajo iz člena 1(2) za obvladovanje 
vseh tveganj, ki lahko ogrozijo pravilno 
delovanje in integriteto finančnih trgov ali 
stabilnost celotnega finančnega sistema ali 
dela tega sistema, tako da zagotovijo, da 
finančne institucije in nacionalni nadzorni 
organi izpolnjujejo zahteve, določene v 
navedeni zakonodaji.

2. Kadar je na podlagi odstavka 1 
razglašen obstoj izrednih razmer, lahko 
organ sprejme odločbe, naslovljene na 
pristojne organe držav članic, od katerih
zahteva izvajanje potrebnih ukrepov v 
skladu z zakonodajo iz člena 1(2) za 
obvladovanje vseh tveganj, ki lahko 
ogrozijo pravilno delovanje in integriteto 
finančnih trgov ali stabilnost celotnega 
finančnega sistema ali dela tega sistema, 
tako da zagotovijo, da udeleženci na 
finančnem trgu in pristojni organi 
izpolnjujejo zahteve, določene v navedeni 
zakonodaji.

Or. en

Predlog spremembe 320
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Komisija sprejme odločbo na 2. Kadar je na podlagi odstavka 1 
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podlagi odstavka 1, lahko organ sprejme 
individualne odločbe, s katerimi od 
nacionalnih nadzornih organov zahteva 
izvajanje potrebnih ukrepov v skladu z 
zakonodajo iz člena 1(2) za obvladovanje 
vseh tveganj, ki lahko ogrozijo pravilno 
delovanje in integriteto finančnih trgov ali 
stabilnost celotnega finančnega sistema ali 
dela tega sistema, tako da zagotovijo, da 
finančne institucije in nacionalni nadzorni 
organi izpolnjujejo zahteve, določene v 
navedeni zakonodaji.

razglašen obstoj izrednih razmer, lahko 
organ sprejme odločbe, naslovljene na 
nacionalne nadzorne organe držav članic, 
od katerih zahteva izvajanje potrebnih 
ukrepov v skladu z zakonodajo iz 
člena 1(2) za obvladovanje vseh tveganj, ki 
lahko ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema ali dela tega 
sistema, tako da zagotovijo, da udeleženci 
na finančnem trgu in pristojni organi 
izpolnjujejo zahteve, določene v navedeni 
zakonodaji.

Or. en

Predlog spremembe 321
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
resno ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
dela tega sistema, organ dejavno spodbuja 
in, kjer je to potrebno, usklajuje vse 
ukrepe, ki so jih sprejeli ustrezni 
nacionalni pristojni nadzorni organi.

Or. en

Predlog spremembe 322
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
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resno ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
dela tega sistema, organ dejavno spodbuja 
in, kjer je to potrebno, usklajuje vse 
ukrepe, ki so jih sprejeli ustrezni pristojni 
nacionalni organi.

Or. en

Predlog spremembe 323
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Svet pregleda odločbo iz odstavka 1 v 
ustreznih časovnih presledkih, v vsakem 
primeru pa vsaj enkrat mesečno, ter takoj, 
ko je to primerno, razglasi prekinitev 
izrednih razmer.

Or. en

Predlog spremembe 324
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Svet pregleda odločbo iz odstavka 1 v 
ustreznih časovnih presledkih, v vsakem 
primeru pa vsaj enkrat mesečno, ter takoj, 
ko je to primerno, razglasi prekinitev 
izrednih razmer.

Or. en
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Predlog spremembe 325
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar nacionalni nadzorni organ ne 
ravna v skladu z odločbo organa iz 
odstavka 2 v roku, ki je določen v odločbi, 
lahko organ, kadar se ustrezne zahteve 
zakonodaje iz člena 1(2) neposredno 
uporabljajo za finančne institucije, brez 
poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 226 Pogodbe sprejme 
individualno odločbo, naslovljeno na 
finančno institucijo, s katero zahteva 
ukrepe, potrebne za izpolnitev njenih 
obveznosti na podlagi navedene 
zakonodaje, vključno s prenehanjem 
posameznih dejavnosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Možnost, da EIOPA sprejme neposredne ukrepe proti finančnim institucijam, bi lahko 
privedla do tega, da so te institucije soočene z navzkrižjem lojalnosti do nacionalnega 
vsakodnevnega nadzornika in do organa. Da se prepreči pravna negotovost, bi morale biti 
vse odločbe na podjetja naslovljene preko nacionalnih nadzornih organov. 

Predlog spremembe 326
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar nacionalni nadzorni organ ne 
ravna v skladu z odločbo organa iz 
odstavka 2 v roku, ki je določen v odločbi, 
lahko organ, kadar se ustrezne zahteve 
zakonodaje iz člena 1(2) neposredno 
uporabljajo za finančne institucije, brez 
poseganja v pooblastila Komisije na 

črtano
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podlagi člena 226 Pogodbe sprejme 
individualno odločbo, naslovljeno na 
finančno institucijo, s katero zahteva 
ukrepe, potrebne za izpolnitev njenih 
obveznosti na podlagi navedene 
zakonodaje, vključno s prenehanjem 
posameznih dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 327
Carl Haglund

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar nacionalni nadzorni organ ne 
ravna v skladu z odločbo organa iz 
odstavka 2 v roku, ki je določen v odločbi, 
lahko organ, kadar se ustrezne zahteve 
zakonodaje iz člena 1(2) neposredno 
uporabljajo za finančne institucije, brez 
poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 226 Pogodbe sprejme 
individualno odločbo, naslovljeno na 
finančno institucijo, s katero zahteva 
ukrepe, potrebne za izpolnitev njenih 
obveznosti na podlagi navedene 
zakonodaje, vključno s prenehanjem 
posameznih dejavnosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Možnost, da EIOPA sprejme neposredne ukrepe proti finančnim institucijam, bi lahko 
privedla do tega, da so te institucije soočene z navzkrižjem lojalnosti do nacionalnega 
vsakodnevnega nadzornika in do organa. Da se prepreči pravna negotovost, bi morale biti 
vse odločbe na podjetja naslovljene preko nacionalnih nadzornih organov. 
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Predlog spremembe 328
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar nacionalni nadzorni organ ne 
ravna v skladu z odločbo organa iz 
odstavka 2 v roku, ki je določen v odločbi, 
lahko organ, kadar se ustrezne zahteve 
zakonodaje iz člena 1(2) neposredno 
uporabljajo za finančne institucije, brez 
poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 226 Pogodbe sprejme 
individualno odločbo, naslovljeno na 
finančno institucijo, s katero zahteva 
ukrepe, potrebne za izpolnitev njenih 
obveznosti na podlagi navedene 
zakonodaje, vključno s prenehanjem 
posameznih dejavnosti.

3. Kadar nacionalni nadzorni organ ne 
ravna v skladu z odločbo organa iz 
odstavka 2 v roku, ki je določen v odločbi, 
organ v skladu z zakonodajo iz člena 1(2), 
brez poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 258 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, sprejme individualno 
odločbo, naslovljeno na finančno 
institucijo, s katero zahteva ukrepe, 
potrebne za izpolnitev njenih obveznosti na 
podlagi navedene zakonodaje, vključno s 
prenehanjem posameznih dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi stabilnosti enotnega trga EU področje veljavnosti individualnih odločb, ki se 
neposredno uporabljajo za finančne institucije, v izrednih razmerah ne bi smelo biti omejeno. 

Predlog spremembe 329
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar nacionalni nadzorni organ ne 
ravna v skladu z odločbo organa iz 
odstavka 2 v roku, ki je določen v odločbi, 
lahko organ, kadar se ustrezne zahteve
zakonodaje iz člena 1(2) neposredno 
uporabljajo za finančne institucije, brez 
poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 226 Pogodbe sprejme 

3. Kadar pristojni organ ne ravna v skladu 
z odločbo organa iz odstavka 2 v roku, ki 
je določen v odločbi, organ na podlagi 
ustreznih zahtev iz zakonodaje iz 
člena 1(2), brez poseganja v pooblastila 
Komisije na podlagi člena 258 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
individualno odločbo, naslovljeno na 
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individualno odločbo, naslovljeno na 
finančno institucijo, s katero zahteva 
ukrepe, potrebne za izpolnitev njenih 
obveznosti na podlagi navedene 
zakonodaje, vključno s prenehanjem 
posameznih dejavnosti.

finančno institucijo, s katero zahteva 
ukrepe, potrebne za izpolnitev njenih 
obveznosti na podlagi navedene 
zakonodaje, vključno s prenehanjem 
posameznih dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 330
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar nacionalni nadzorni organ ne 
ravna v skladu z odločbo organa iz 
odstavka 2 v roku, ki je določen v odločbi, 
lahko organ, kadar se ustrezne zahteve 
zakonodaje iz člena 1(2) neposredno 
uporabljajo za finančne institucije, brez 
poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 226 Pogodbe sprejme 
individualno odločbo, naslovljeno na 
finančno institucijo, s katero zahteva 
ukrepe, potrebne za izpolnitev njenih 
obveznosti na podlagi navedene 
zakonodaje, vključno s prenehanjem 
posameznih dejavnosti.

3. Kadar nacionalni nadzorni organ ne 
ravna v skladu z odločbo organa, ta na 
podlagi ustreznih zahtev iz zakonodaje iz 
člena 1(2) in brez poseganja v pooblastila 
Komisije na podlagi člena 258 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
individualno odločbo, naslovljeno na 
finančno institucijo, s katero zahteva 
ukrepe, potrebne za izpolnitev njenih 
obveznosti na podlagi navedene 
zakonodaje, vključno s prenehanjem 
posameznih dejavnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 331
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če naslovnik odločbe noče ravnati 
skladno z zakonodajo Unije ali posebno 
odločbo organa, lahko organ začne 
postopek na nacionalnem sodišču, 
vključno z uporabo začasnih zaščitnih 
ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Da se – v skladu s poročilom Giegold – okrepijo pristojnosti organa.

Predlog spremembe 332
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Odločbe, sprejete na podlagi 
odstavka 3, prevladajo nad vsemi 
predhodnimi odločbami o isti zadevi, ki so 
jih sprejeli nacionalni nadzorni organi.

črtano

Vsi ukrepi nacionalnih nadzornih 
organov v zvezi z dejstvi, ki jih obravnava 
odločba na podlagi odstavka 2 ali 3, so v 
skladu s temi odločbami.

Or. en
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Predlog spremembe 333
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi ukrepi nacionalnih nadzornih organov 
v zvezi z dejstvi, ki jih obravnava odločba 
na podlagi odstavka 2 ali 3, so v skladu s 
temi odločbami.

Vsi ukrepi pristojnih organov v zvezi z 
dejstvi, ki jih obravnava odločba na 
podlagi odstavka 2 ali 3, upoštevajo te 
odločbe. Pristojni organi posredujejo 
ustrezno pisno utemeljitev za svoje 
neupoštevanje odboru ESRB in organu.

Or. en

Obrazložitev

Načelo izpolnitve ali obrazložitve (ang. „comply-or-explain principle“) bi zagotovilo 
spodbudo za pristojne nacionalne organe, da upoštevajo odločbe organa, ki so namenjene 
reševanju morebitnih izrednih razmer.

Predlog spremembe 334
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija pregleda to odločbo v rednih 
časovnih presledkih, v vsakem primeru pa 
na zahtevo evropskega nadzornega 
organa (ESA), odbora ESRB ali Sveta.

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se, da bi imeli tudi evropski nadzorni organi možnost sprožanja pobud za 
razglasitev izrednih razmer. 

Predlog spremembe 335
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Odbor ESRB na lastno pobudo ali na 
zahtevo organa, Evropskega parlamenta, 
Sveta ali Komisije pregleda odločbo iz 
odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Tako dobi organ, Svet, Evropski parlament ali Komisija pravico zahtevati pregled odločbe o 
razglasitvi izrednih razmer.

Predlog spremembe 336
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Odbor ESRB v rednih časovnih 
presledkih pregleda odločbo iz odstavka 1, 
v vsakem primeru pa na zahtevo 
Evropskega parlamenta ali organa.

Or. en

Predlog spremembe 337
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če odbor ESRB sprejme odločbo na 
podlagi odstavka 1, odbor to odločbo 
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pregleda v rednih časovnih presledkih, v 
vsakem primeru pa na zahtevo organa, 
Evropskega parlamenta, Sveta ali 
Komisije in, če je to primerno, razglasi 
prekinitev izrednih razmer.

Or. en

Obrazložitev

Izredne razmere, kot so opredeljene v členu 10, bi bilo treba pozorno spremljati. Poleg tega 
bi moral imeti odbor ESRB možnost, da razglasi prekinitev izrednih razmer.

Predlog spremembe 338
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Organ v svojem poročilu navede 
individualne odločbe, naslovljene na 
nacionalne organe in finančne institucije 
v skladu z odstavkoma 3 in 4.

Or. en

Predlog spremembe 339
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10 a
Če je zaradi izrednih razmer potrebno 
takojšnje ukrepanje, preden je 
pripravljena odločba odbora ESRB, lahko 
organ sprejme odločbe, ki se uporabljajo 
splošno in neposredno za finančne 
institucije. O teh izrednih ukrepih se tako 
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uradno obvesti odbor ESRB. Če odbor 
ESRB ne potrdi izrednih razmer v 15 
dneh po takšnem obvestilu, se ti ukrepi 
končajo.

Or. en

Obrazložitev

V določenih primerih je treba ukrepe sprejeti v zelo kratkem času in bi bilo zato težko čakati 
celoten postopek odločanja v odboru ESRB. Zato bi bilo dobro dovoliti evropskim nadzornim 
organom, da v izrednih razmerah sprejmejo odločitve, pod pogojem, da se odbor ESRB 
nemudoma obvesti o njih ter da niso veljavni dlje kot dva tedna ali po tistem, ko je odbor 
ESRB potrdil obstoj izrednih razmer. 

Predlog spremembe 340
Danuta Jazłowieck, Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se nacionalni nadzorni organ ne 
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 
nadzornega organa na področjih, na 
katerih zakonodaja iz člena 1(2) zahteva 
sodelovanje, usklajevanje ali skupno 
odločanje nacionalnih nadzornih organov 
iz več kot ene države članice, lahko organ 
brez poseganja v pooblastila iz člena 9 na 
zahtevo enega ali več zadevnih 
nacionalnih nadzornih organov na podlagi 
postopka iz odstavka 2 organom pomaga 
pri doseganju sporazuma.

1. Kadar se pristojni organ ne strinja s 
postopkom ali vsebino ukrepanja ali 
neukrepanja drugega pristojnega organa v 
primerih, navedenih v zakonodaji iz člena 
1(2), lahko organ brez poseganja v 
pooblastila iz člena 9 na zahtevo enega ali 
več zadevnih pristojnih organov na podlagi 
postopka iz odstavka 2 organom pomaga 
pri doseganju sporazuma. 

Or. en
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Predlog spremembe 341
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kadar se nacionalni nadzorni organ ne 
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 
nadzornega organa na področjih, na katerih 
zakonodaja iz člena 1(2) zahteva 
sodelovanje, usklajevanje ali skupno 
odločanje nacionalnih nadzornih organov 
iz več kot ene države članice, lahko organ 
brez poseganja v pooblastila iz člena 9 na 
zahtevo enega ali več zadevnih nacionalnih 
nadzornih organov na podlagi postopka iz 
odstavka 2 organom pomaga pri doseganju 
sporazuma.

(1) Kadar se nacionalni nadzorni organ ne 
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 
nadzornega organa na področjih, na katerih 
zakonodaja iz člena 1(2) zahteva 
sodelovanje, usklajevanje ali skupno 
odločanje nacionalnih nadzornih organov 
iz več kot ene države članice, lahko organ 
brez poseganja v pooblastila iz člena 9 na 
zahtevo enega ali več zadevnih nacionalnih 
nadzornih organov na podlagi postopka iz 
odstavka 2 organom pomaga pri doseganju 
sporazuma, razen v primerih, ko 
zakonodaja iz člena 1(2) določa, da 
končno odgovornost nosi nadzornik 
skupine.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva Solventnost II poskuša okrepiti vlogo nadzornika skupine. Sprejme na primer 
končno odločitev o tem, ali naj odobri „interni model skupine“, če zadevni nadzorni organi 
niso dosegli kolektivnega dogovora. Nadzornik skupine je odgovoren za nadzor na ravni 
skupine. Te jasne odgovornosti ne bi smel spodkopavati mehanizem, ki bi nezadovoljnim 
nacionalnim organom omogočal vključiti EIOPA z namenom doseganja drugačne odločitve.

Predlog spremembe 342
Peter Skinner

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se nacionalni nadzorni organ ne 
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 
nadzornega organa na področjih, na katerih 

1. Kadar se nacionalni nadzorni organ ne 
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 
nadzornega organa na področjih, na katerih 
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zakonodaja iz člena 1(2) zahteva 
sodelovanje, usklajevanje ali skupno 
odločanje nacionalnih nadzornih organov 
iz več kot ene države članice, lahko organ 
brez poseganja v pooblastila iz člena 9 na 
zahtevo enega ali več zadevnih nacionalnih 
nadzornih organov na podlagi postopka iz 
odstavka 2 organom pomaga pri doseganju 
sporazuma.

zakonodaja iz člena 1(2) zahteva 
sodelovanje, usklajevanje ali skupno 
odločanje nacionalnih nadzornih organov 
iz več kot ene države članice in ne določa 
končne odgovornosti nadzornika skupine, 
lahko organ brez poseganja v pooblastila iz 
člena 9 na lastno pobudo ali na zahtevo 
enega ali več zadevnih nacionalnih 
nadzornih organov na podlagi postopka iz 
odstavka 2 prevzame vodenje pomoči
organom pri doseganju sporazuma.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je pojasniti, da ima sektorska zakonodaja, če že določa končno odgovornost 
nadzornika skupine, kot je to v primeru direktive Solventnost II, prednost pred pooblastili 
evropskega nadzornega organa. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do nesporazumov 
glede prednosti sektorske zakonodaje in pristojnostjo evropskega nadzornega organa, ki pa 
izhaja iz sektorske zakonodaje.

Predlog spremembe 343
Jean-Paul Gauzès

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se nacionalni nadzorni organ ne 
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 
nadzornega organa na področjih, na 
katerih zakonodaja iz člena 1(2) zahteva 
sodelovanje, usklajevanje ali skupno 
odločanje nacionalnih nadzornih organov 
iz več kot ene države članice, lahko organ 
brez poseganja v pooblastila iz člena 9 na 
zahtevo enega ali več zadevnih nacionalnih 
nadzornih organov na podlagi postopka iz 
odstavka 2 organom pomaga pri doseganju 
sporazuma.

1. Kadar se nacionalni nadzorni organ ne 
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 
nadzornega organa v primerih, ki jih 
določa zakonodaja iz člena 1(2), lahko 
organ brez poseganja v pooblastila iz člena 
9 na zahtevo enega ali več zadevnih 
nacionalnih nadzornih organov na podlagi 
postopka iz odstavka 2 organom pomaga 
pri doseganju sporazuma.

Or. en
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Predlog spremembe 344
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se nacionalni nadzorni organ ne 
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 
nadzornega organa na področjih, na katerih 
zakonodaja iz člena 1(2) zahteva 
sodelovanje, usklajevanje ali skupno 
odločanje nacionalnih nadzornih organov 
iz več kot ene države članice, lahko organ 
brez poseganja v pooblastila iz člena 9 na 
zahtevo enega ali več zadevnih nacionalnih 
nadzornih organov na podlagi postopka iz 
odstavka 2 organom pomaga pri doseganju 
sporazuma. 

1. Kadar se nacionalni nadzorni organ ne 
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 
nadzornega organa na področjih, na katerih 
zakonodaja iz člena 1(2) zahteva 
sodelovanje, usklajevanje ali skupno 
odločanje nacionalnih nadzornih organov 
iz več kot ene države članice in ne določa 
končne odgovornosti nadzornika skupine, 
lahko organ brez poseganja v pooblastila iz 
člena 9 na zahtevo enega ali več zadevnih 
nacionalnih nadzornih organov na podlagi 
postopka iz odstavka 2 organom pomaga 
pri doseganju sporazuma. 

Or. en

Obrazložitev

Če bi evropski nadzorni organi sprejeli neposredne ukrepe proti finančnim institucijam, bi se 
lahko znašle v navzkrižju lojalnosti do nacionalnega vsakodnevnega nadzornika in do 
evropskega nadzornega organa. Zaradi tega bi bila podjetja lahko prisiljena v poskuse 
izvajanja nasprotujočih si oziroma neskladnih odločb. Da se prepreči pravno negotovost, 
morajo biti vse odločbe na podjetja naslovljene preko nacionalnih nadzornih organov.

Predlog spremembe 345
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se nacionalni nadzorni organ ne 
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 

1. Kadar se nacionalni nadzorni organ ne
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 
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nadzornega organa na področjih, na katerih 
zakonodaja iz člena 1(2) zahteva 
sodelovanje, usklajevanje ali skupno 
odločanje nacionalnih nadzornih organov 
iz več kot ene države članice, lahko organ 
brez poseganja v pooblastila iz člena 9 na 
zahtevo enega ali več zadevnih nacionalnih 
nadzornih organov na podlagi postopka iz 
odstavka 2 organom pomaga pri doseganju 
sporazuma.

nadzornega organa na področjih, na katerih 
zakonodaja iz člena 1(2) zahteva 
sodelovanje, usklajevanje ali skupno 
odločanje nacionalnih nadzornih organov 
iz več kot ene države članice, organ brez 
poseganja v pooblastila iz člena 9 na 
lastno pobudo ali na zahtevo enega ali več 
zadevnih nacionalnih nadzornih organov 
na podlagi postopka iz odstavkov 2 do 4
prevzame vodenje pomoči organom pri 
doseganju sporazuma.

Or. en

Predlog spremembe 346
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar se nacionalni nadzorni organ ne 
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 
nadzornega organa na področjih, na katerih 
zakonodaja iz člena 1(2) zahteva 
sodelovanje, usklajevanje ali skupno 
odločanje nacionalnih nadzornih organov 
iz več kot ene države članice, lahko organ 
brez poseganja v pooblastila iz člena 9 na 
zahtevo enega ali več zadevnih nacionalnih 
nadzornih organov na podlagi postopka iz 
odstavka 2 organom pomaga pri doseganju 
sporazuma.

1. Kadar se nacionalni nadzorni organ ne 
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 
nadzornega organa na področjih, na katerih 
zakonodaja iz člena 1(2) zahteva 
sodelovanje, usklajevanje ali skupno 
odločanje nacionalnih nadzornih organov 
iz več kot ene države članice in ne določa 
končne odgovornosti nadzornika skupine, 
lahko organ brez poseganja v pooblastila iz 
člena 9 na zahtevo enega ali več zadevnih 
nacionalnih nadzornih organov na podlagi 
postopka iz odstavka 2 organom pomaga 
pri doseganju sporazuma.

Or. it

Obrazložitev

Qualsiasi potere dell’EIOPA non dovrebbe modificare l’attuale distribuzione di 
responsabilità del controllo. In particolare, i poteri attribuiti all’EIOPA non dovrebbero 
sovrapporsi o limitare i poteri e le responsabilità affidati al controllore di gruppo. Ad 
esempio, in base alla direttiva quadro Solvibilità II, il controllore di gruppo prende la 
decisione definitiva circa l’approvazione del modello interno di gruppo. La decisione
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riguardante il modello interno di gruppo deve essere presa dal controllore di gruppo, il quale 
ha il quadro completo del gruppo stesso, in stretto contatto con i singoli controllori che 
forniscono tutte le informazioni necessarie. Ciò è essenziale al fine di garantire la coerenza 
tra i poteri decisionali e le competenze e responsabilità di controllo.

Predlog spremembe 347
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se nacionalni nadzorni organ ne 
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 
nadzornega organa na področjih, na katerih 
zakonodaja iz člena 1(2) zahteva 
sodelovanje, usklajevanje ali skupno 
odločanje nacionalnih nadzornih organov 
iz več kot ene države članice, lahko organ 
brez poseganja v pooblastila iz člena 9 na 
zahtevo enega ali več zadevnih nacionalnih 
nadzornih organov na podlagi postopka iz 
odstavka 2 organom pomaga pri doseganju 
sporazuma.

1. Kadar se nacionalni nadzorni organ ne 
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 
nadzornega organa na področjih, na katerih 
zakonodaja iz člena 1(2) zahteva 
sodelovanje, usklajevanje ali skupno 
odločanje nacionalnih nadzornih organov 
iz več kot ene države članice, lahko organ 
brez poseganja v pooblastila iz člena 9 na 
lastno pobudo ali na zahtevo enega ali več 
zadevnih nacionalnih nadzornih organov 
na podlagi postopka iz odstavkov 2 do 4
prevzame vodenje pomoči organom pri 
doseganju sporazuma.

Or. en

Predlog spremembe 348
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Kadar se nacionalni nadzorni organ ne 
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 
nadzornega organa na področjih, na katerih 
zakonodaja iz člena 1(2) zahteva 
sodelovanje, usklajevanje ali skupno 

(1) Kadar se nacionalni nadzorni organ ne 
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 
nadzornega organa na področjih, na katerih 
zakonodaja iz člena 1(2) zahteva 
sodelovanje, usklajevanje ali skupno 
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odločanje nacionalnih nadzornih organov 
iz več kot ene države članice, lahko organ 
brez poseganja v pooblastila iz člena 9 na 
zahtevo enega ali več zadevnih
nacionalnih nadzornih organov na podlagi 
postopka iz odstavka 2 organom pomaga 
pri doseganju sporazuma.

odločanje nacionalnih nadzornih organov 
iz več kot ene države članice, lahko organ 
brez poseganja v pooblastila iz člena 9 na 
zahtevo vsaj tretjine nacionalnih nadzornih 
organov, katerih sodelovanje je potrebno,
na podlagi postopka iz odstavka 2 organom 
pomaga pri doseganju sporazuma.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva Solventnost II iz leta 2009 poskuša okrepiti vlogo nadzornika skupine, ki v danem 
primeru dobro pozna dejstva. Nadzornik skupine je odgovoren za nadzor na ravni skupine. Te 
jasne odgovornosti ne bi smel spodkopavati mehanizem, ki bi nezadovoljnim nacionalnim 
organom omogočal vključiti EIOPA z namenom doseganja drugačne odločitve.

Predlog spremembe 349
Gianni Pittella

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se nacionalni nadzorni organ ne 
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 
nadzornega organa na področjih, na katerih 
zakonodaja iz člena 1(2) zahteva 
sodelovanje, usklajevanje ali skupno 
odločanje nacionalnih nadzornih organov 
iz več kot ene države članice, lahko organ 
brez poseganja v pooblastila iz člena 9 na 
zahtevo enega ali več zadevnih nacionalnih 
nadzornih organov na podlagi postopka iz 
odstavka 2 organom pomaga pri doseganju 
sporazuma.

1. Kadar se nacionalni nadzorni organ ne 
strinja s postopkom ali vsebino ukrepanja 
ali neukrepanja drugega nacionalnega 
nadzornega organa na področjih, na katerih 
zakonodaja iz člena 1(2) zahteva 
sodelovanje, usklajevanje ali skupno 
odločanje nacionalnih nadzornih organov 
iz več kot ene države članice in ne določa 
končne odgovornosti nadzornika skupine, 
lahko organ brez poseganja v pooblastila iz 
člena 9 na zahtevo enega ali več zadevnih 
nacionalnih nadzornih organov na podlagi 
postopka iz odstavka 2 organom pomaga 
pri doseganju sporazuma. 

Or. it

Predlog spremembe 350
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če zadevni nacionalni nadzorni organi 
ob koncu spravnega postopka ne dosežejo 
sporazuma, lahko organ sprejme odločbo, s 
katero v skladu s pravom Skupnosti od njih 
zahteva, da za rešitev spora sprejmejo 
posebne ukrepe ali se ukrepov vzdržijo.

3. Če zadevni nacionalni nadzorni organi 
ob koncu spravnega postopka ne dosežejo 
sporazuma, organ v skladu z drugim 
pododstavkom člena 29(1) sprejme za 
zadevne pristojne organe zavezujočo 
odločbo, s katero v skladu s pravom Unije
razreši nesoglasje in od njih zahteva 
rešitev spora.

Or. en

Predlog spremembe 351
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če zadevni nacionalni nadzorni organi 
ob koncu spravnega postopka ne dosežejo 
sporazuma, lahko organ sprejme odločbo, s 
katero v skladu s pravom Skupnosti od 
njih zahteva, da za rešitev spora sprejmejo 
posebne ukrepe ali se ukrepov vzdržijo.

3. Če zadevni nacionalni nadzorni organi 
ob koncu spravnega postopka ne dosežejo 
sporazuma, lahko organ sprejme odločbo, s 
katero za zagotovitev upoštevanja prava
Unije od njih zahteva, da za rešitev spora 
sprejmejo posebne ukrepe ali se ukrepov 
vzdržijo, pri čemer ima ta odločba 
zavezujoč učinek za zadevne pristojne 
organe.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi učinkovit in uspešen nadzor ter pravna varnost in da se spodbuja zaupanje v 
skupnosti nadzornikov, bi morale biti odločbe organa, s katerimi ta rešuje spore, pravno 
zavezujoče za organe, na katere so naslovljene. Pravni okvir EU ne dopušča, da bi se organu 
podelile diskrecijske pristojnosti. Zato pristojnost organa, da rešuje nesoglasja pri vprašanjih 
nadzora, ne more biti „v skladu z“ zakonodajo Skupnosti. Ta pristojnost reševanja sporov pa 
bi morala biti usmerjena v zagotavljanje upoštevanja zakonodaje EU. 
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Predlog spremembe 352
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če zadevni nacionalni nadzorni organi 
ob koncu spravnega postopka ne dosežejo 
sporazuma, lahko organ sprejme odločbo, s 
katero v skladu s pravom Skupnosti od 
njih zahteva, da za rešitev spora sprejmejo 
posebne ukrepe ali se ukrepov vzdržijo.

3. Če zadevni nacionalni nadzorni organi 
ob koncu spravnega postopka ne dosežejo 
sporazuma, lahko organ sprejme odločbo, s 
katero, da se zagotovi skladnost s pravom
Unije, od njih zahteva, da za rešitev spora 
sprejmejo posebne ukrepe ali se ukrepov 
vzdržijo.

Or. en

Predlog spremembe 353
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar nacionalni nadzorni organ ne 
ravna v skladu z odločbo organa in zato 
ne zagotavlja, da finančna institucija 
izpolnjuje zahteve, ki se na podlagi 
zakonodaje iz člena 1(2) neposredno 
uporabljajo zanjo, lahko organ brez 
poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 226 Pogodbe sprejme 
individualno odločbo, naslovljeno na 
finančno institucijo, s katero zahteva 
ukrepe, potrebne za izpolnitev njenih 
obveznosti na podlagi prava Skupnosti, 
vključno s prenehanjem posamezne 
dejavnosti. 

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 354
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar nacionalni nadzorni organ ne 
ravna v skladu z odločbo organa in zato ne 
zagotavlja, da finančna institucija 
izpolnjuje zahteve, ki se na podlagi 
zakonodaje iz člena 1(2) neposredno 
uporabljajo zanjo, lahko organ brez 
poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 226 Pogodbe sprejme 
individualno odločbo, naslovljeno na 
finančno institucijo, s katero zahteva 
ukrepe, potrebne za izpolnitev njenih 
obveznosti na podlagi prava Skupnosti, 
vključno s prenehanjem posamezne 
dejavnosti.

4. Kadar nacionalni nadzorni organ ne 
ravna v skladu z odločbo organa in zato ne 
zagotavlja, da finančna institucija 
izpolnjuje zahteve, ki se na podlagi 
zakonodaje iz člena 1(2) neposredno 
uporabljajo zanjo, organ brez poseganja v 
pooblastila Komisije na podlagi člena 258
Pogodbe o delovanju Evropske unije
sprejme individualno odločbo, naslovljeno 
na finančno institucijo, s katero zahteva 
ukrepe, potrebne za izpolnitev njenih 
obveznosti na podlagi prava Skupnosti, 
vključno s prenehanjem posamezne 
dejavnosti..

Or. en

Predlog spremembe 355
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organ prispeva k spodbujanju 
učinkovitega in usklajenega delovanja 
kolegijev nadzornih organov ter krepitvi 
skladnosti uporabe zakonodaje Skupnosti
v kolegijih.

1. Organ prispeva k spodbujanju in 
spremljanju učinkovitega, uspešnega in 
usklajenega delovanja kolegijev nadzornih 
organov iz Direktive 2006/48/ES ter 
krepitvi skladnosti uporabe prava Unije v 
kolegijih.

Or. en
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Predlog spremembe 356
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organ skupaj z nadzornimi organi, ki so 
zastopani v kolegijih nadzornih organov, 
po potrebi opredeli in od nacionalnih 
nadzornih organov pridobi vse ustrezne 
informacije, da olajša delo teh kolegijev.

3. Organ pomaga nadzornim organom, ki 
so zastopani v kolegijih nadzornih 
organov, po potrebi opredeliti in od 
nacionalnih nadzornih organov pridobiti
vse ustrezne informacije, da olajša delo teh 
kolegijev. Organ v celoti upošteva 
obstoječo ureditev med nacionalnimi 
pristojnimi organi in nadzornimi organi 
tretjih držav ter upošteva osrednje skupine 
za krizno upravljanje mednarodnih 
kolegijev, ki imajo popoln dostop do 
informacij. Organ je član skupin za 
krizno upravljanje.

Or. en

Predlog spremembe 357
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vzpostavi in upravlja osrednji sistem, s 
katerim nacionalnim nadzornim 
organom, zastopanim v kolegijih 
nadzornih organov, zagotovi dostop do 
takih informacij.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 358
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Organ lahko za uskladitev nadzornega 
delovanja in najboljših praks, ki so jih 
sprejeli kolegiji nadzornih organov, izda 
tehnične standarde, smernice in 
priporočila, sprejete v skladu s členoma 7 
in 8.

Or. en

Predlog spremembe 359
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pravno zavezujoča posredniška vloga 
bi morala novim organom omogočiti, da 
rešujejo spore med nacionalnimi 
pristojnimi organi v skladu s postopkom iz 
člena 11.

Or. en

Obrazložitev

Organ bi moral biti sposoben rešiti (odprt) spor med dvema nadzornima organom, in sicer po 
postopku, določenem v členu 11. 
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Predlog spremembe 360
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Pravno zavezujoča posredniška vloga 
bi morala novim organom omogočati, da 
rešujejo spore med nacionalnimi 
nadzornimi organi v skladu s postopkom 
iz člena 11. Če med nadzornimi organi 
čezmejne institucije ni mogoče doseči 
soglasja, mora biti organ pristojen za 
sprejemanje nadzornih odločitev, ki se 
uporabijo neposredno za posamezno 
institucijo.

Or. en

Predlog spremembe 361
Kay Swinburne

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12 a
Nadzor nad finančnimi institucijami z 

razsežnostjo Unije
Nacionalni organi izvajajo bonitetni 
nadzor finančnih institucij, ki imajo 
razsežnost Unije.
Organ v sodelovanju z Evropskim 
odborom za sistemska tveganja in 
pristojnimi organi razvije informacijsko 
predlogo za pomembnejše institucije, da 
se zagotovi premišljeno obvladovanje 
njihovih sistemskih tveganj.
Da bi pomagal zaščititi evropske 
deponente, organ spodbuja boljše 
usklajevanje med sistemi zajamčenih vlog, 
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ki delujejo po vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 362
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
Razvoj organa

Organ se razvija v skladu z najboljšo 
prakso, priznano na ravni Unije in na 
mednarodni ravni. Eden od pristopov je 
lahko vzpostavitev nove ravni 
neposrednega nadzora organa. Za 
izboljšanje nadzora nad velikimi 
finančnimi institucijami, med katerimi so 
številne globalnega značaja in delujejo na 
ravni Unije, bi bilo treba v izogib 
mednarodnim nesorazmerjem in za 
okrepitev evropskega sistema finančnega 
nadzora pozorno preučiti uvedbo 
neposrednega nadzora. To velja še zlasti 
za velike finančne institucije, ki opravljajo 
podjetniške bančne storitve ali druge 
dejavnosti, ki bi lahko predstavljale 
sistemska tveganja za notranji trg, in tiste 
institucije v finančnem sistemu, ki so 
opredeljene in dejavne na mednarodni 
ravni. To vprašanje se dodatno preuči pri 
prvem pregledu te uredbe v skladu s 
členom 66, ki se ga izvede najpozneje tri 
leta po začetku veljavnosti uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 363
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
Nadzor nad finančnimi institucijami z 

razsežnostjo Unije
1. Nacionalni organi izvajajo bonitetni 
nadzor nad finančnimi institucijami z 
razsežnostjo Unije ter pri tem delujejo kot 
posredniki organa in po njegovih 
navodilih, da zagotovijo uporabo enakih 
nadzornih pravil v vsej Uniji. 
2. Organ predloži osnutek pravil nadzora 
Komisiji ter hkrati Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Komisija potrdi 
osnutek pravil nadzora v skladu s 
postopkom iz člena 7 ali 8. 
3. V odločitvi odbora nadzornikov v 
skladu s postopkom iz člena 29(1) se 
opredelijo pomembnejše zavarovalniške 
ustanove z razsežnostjo Unije. Pri 
opredelitvi teh finančnih institucij se 
upoštevajo merila, ki so jih oblikovali 
Odbor za finančno stabilnost, 
Mednarodni denarni sklad in Banka za 
mednarodne poravnave.
4. Organ v sodelovanju z Evropskim 
odborom za sistemska tveganja razvije 
informacijsko predlogo za pomembnejše 
zavarovalniške ustanove, da se zagotovi 
premišljeno obvladovanje njihovih 
sistemskih tveganj. 
5. Da se zagotovi soodgovornost 
zavarovalniških ustanov z evropsko 
razsežnostjo, zaščitijo interesi evropskih 
imetnikov polic in upravičencev ter 
zmanjšajo stroški za davkoplačevalce v 
primeru sistemske finančne krize, se 
ustanovi evropski sistem jamstev za 
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zavarovanja (sistem). Sistem pomaga tudi 
finančnim institucijam Unije, ki se 
soočajo s težavami, če bi takšne težave 
lahko ogrozile finančno stabilnost 
enotnega finančnega trga Unije.
Financira se s prispevki teh institucij, ki 
nadomestijo prispevke v podobne 
nacionalne sklade jamstev za zavarovanja.
6. Če zbrana sredstva, ki so jih prispevale 
zavarovalnice, ne zadostujejo za rešitev 
krize, ima sistem možnost povečati svoja 
sredstva z izdajo dolžniških certifikatov.
Države članice lahko v izjemnih 
okoliščinah omogočijo izdajo dolžniških 
certifikatov sistema z jamstvi in proti 
plačilu pristojbine, ki ustreza prevzetemu 
tveganju. Ta jamstva si delijo države 
članice v skladu z merili iz odstavka 7.
7. Če v skrajnih in izjemnih okoliščinah 
sistemske krize ena ali več institucij ne 
more več izpolnjevati svojih obveznosti in 
če ni na voljo dovolj sredstev, prizadete 
države članice prevzamejo to breme v 
skladu z načeli iz memoranduma o 
soglasju, ki se ustrezno spremeni.
8. Članstvo v tem sistemu za institucije 
Unije nadomesti članstvo v obstoječih 
nacionalnih sistemih jamstev za 
zavarovanja, v katerih sodelujejo. Sistem 
upravlja odbor, ki ga imenuje evropski 
nadzorni organ (zavarovanja in poklicne 
pokojnine) za obdobje petih let. Člani 
odbora so izvoljeni iz osebja nacionalnih 
organov. Sistem ustanovi tudi 
posvetovalni odbor, v katerega vključi vse 
zavarovalniške ustanove, ki sodelujejo v 
sistemu.

Or. en
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Predlog spremembe 364
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
Nadzor nad finančnimi institucijami z 

razsežnostjo Unije
1. Pri nadzoru nad finančnimi 
institucijami z razsežnostjo Unije, ki 
poslujejo v Uniji, organ deluje kot glavni 
pristojni organ. Deluje prek nacionalnih 
pristojnih organov, ki delujejo kot organi 
s prenesenimi pooblastili. 
2. Komisija v skladu s členi 7a do 7d 
sprejme delegirane akte za opredelitev 
značilnosti institucij z razsežnostjo Unije. 
Akti so v obliki sklepa in vsebujejo seznam 
institucij, opredeljenih kot finančne 
institucije z razsežnostjo Unije, ki 
poslujejo v Uniji 
3. Merila za opredelitev tovrstnih 
finančnih institucije vključujejo vsaj 
naslednje: tržni delež v državah članicah, 
kjer je finančna institucija aktivna, 
skupni kapital, tržni delež celotnega 
premoženja v Uniji ter končnega lastnika, 
bodisi s sedežem v EU ali zunaj EU.
Če tovrstna finančna institucija posluje v 
različnih sektorjih, Evropski nadzorni 
organ (skupni odbor) odloči, kateri njegov 
del bo glavni pristojni organ.

Or. en
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Predlog spremembe 365
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12b
Nadzor nad čezmejnimi finančnimi 

institucijami
1. Da se zagotovi soodgovornost finančnih 
institucij z razsežnostjo Unije, zaščitijo 
interesi evropskih deponentov in 
zmanjšajo stroški za davkoplačevalce, 
povezani s sistemsko finančno krizo, se 
ustanovi Sklad za finančno zaščito 
(sklad). Sklad pomaga finančnim 
institucijam Unije pri soočanju s 
težavami, ki bi lahko ogrozile finančno 
stabilnost enotnega finančnega trga 
Unije. Sklad se financira s prispevki teh 
institucij, ki lahko nadomestijo podobne 
prispevke v nacionalne sklade.
2. Če zbrana sredstva, ki so jih prispevali 
udeleženci na trgu, ne zadostujejo za 
rešitev krize, lahko sklad poveča svoja 
sredstva z izdajo dolžniških certifikatov. 
Države članice lahko v izjemnih 
okoliščinah omogočijo izdajo dolžniških 
certifikatov sklada z jamstvi in proti 
plačilu pristojbine, ki ustreza prevzetemu 
tveganju. Ta jamstva si delijo države 
članice v skladu z merili iz odstavka 3.
3. Če v skrajnih in izjemnih okoliščinah 
sistemske krize ena ali več institucij ne 
more več izpolnjevati svojih obveznosti in 
če ni na voljo dovolj sredstev, prizadete 
države članice prevzamejo to breme v 
skladu z naslednjimi merili: ekonomski 
vpliv krize na prizadeto državo članico ter 
depoziti, premoženje in razporeditev toka 
prihodkov prizadetih institucij.
4. Članstvo v tem skladu za finančne 
institucije Unije nadomesti članstvo v 
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obstoječih nacionalnih sistemih, v katerih 
sodelujejo. S skladom upravlja odbor, ki 
ga imenuje evropski nadzorni organ 
(vrednostni papirji in trgi) za obdobje 
petih let. Člani odbora so izvoljeni iz 
osebja nacionalnih organov. Sklad 
ustanovi tudi posvetovalni odbor, v 
katerega vključi vse finančne institucije, 
ki sodelujejo v skladu.

Or. en

Predlog spremembe 366
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni nadzorni organi lahko z 
dvostranskim sporazumom naloge in 
odgovornosti prenesejo na druge 
nacionalne nadzorne organe. 

1. Države članice dovolijo pristojnim 
organom, da naloge in odgovornosti 
prenesejo na druge nacionalne nadzorne 
organe z dvostranskimi sporazumi, za 
katere veljajo pogoji iz tega člena. Države 
članice lahko določijo posebno ureditev, 
ki jo je treba izpolniti, preden njihovi 
odgovorni organi sklenejo takšne 
sporazume, in lahko omejijo obseg 
prenosa pooblastil na tisto, kar je 
potrebno za učinkovit nadzor čezmejnih 
finančnih institucij in skupin.

Or. en

Predlog spremembe 367
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Nacionalni nadzorni organi lahko z 1. Pristojni organi lahko s sporazumom 
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dvostranskim sporazumom naloge in 
odgovornosti prenesejo na druge 
nacionalne nadzorne organe. 

naloge in odgovornosti prenesejo na druge 
pristojne organe. 

Or. en

Predlog spremembe 368
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ olajša prenos nalog in 
odgovornosti med nacionalnimi 
nadzornimi organi z opredelitvijo tistih 
nalog in odgovornosti, ki jih je mogoče 
prenesti ali skupno izvajati, ter s 
spodbujanjem najboljših praks. 

2. Organ olajša prenos nalog in 
odgovornosti med nacionalnimi 
nadzornimi organi z opredelitvijo tistih 
nalog in odgovornosti, ki jih je mogoče 
prenesti ali skupno izvajati, ter s 
spodbujanjem najboljših praks in pripravo 
ustreznih večstranskih okvirov. 

Or. en

Predlog spremembe 369
Udo Bullmann

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Organ olajša prenos nalog in 
odgovornosti med nacionalnimi 
nadzornimi organi z opredelitvijo tistih 
nalog in odgovornosti, ki jih je mogoče 
prenesti ali skupno izvajati, ter s 
spodbujanjem najboljših praks. 

2. Organ spodbuja in olajša prenos nalog 
in odgovornosti med nacionalnimi 
nadzornimi organi z opredelitvijo tistih 
nalog in odgovornosti, ki jih je mogoče 
prenesti ali skupno izvajati, ter s 
spodbujanjem najboljših praks. 

Or. en
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Predlog spremembe 370
Peter Skinner

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Prenos odgovornosti privede do 
prerazporeditve pristojnosti, določenih v 
zakonodaji iz člena 1(2). Postopek, 
izvrševanje ter upravni in sodni pregled 
prenesenih pristojnosti ureja pravo, ki se 
uporablja v sodni pristojnosti, v kateri je 
organ, na katerega se prenesejo 
pooblastila.

Or. en

Obrazložitev

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Predlog spremembe 371
Udo Bullmann

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ v ustrezni obliki objavi vsak 
sporazum o prenosu pooblastil, ki ga 
sklenejo nacionalni nadzorni organi, za 
zagotovitev, da so vse zadevne strani 
ustrezno obveščene. 

Organ v ustrezni obliki objavi vsak 
sporazum o prenosu pooblastil, ki ga 
sklenejo nacionalni nadzorni organi, za 
zagotovitev, da so vse zadevne strani 
ustrezno obveščene. Sporazumi zadevajo 
ustrezne pristojnosti sodelujočih 
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pristojnih organov.

Or. en

Predlog spremembe 372
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Dvostranski sporazumi o prenosu 
pooblastil se ne sklepajo z institucijami, ki 
so v skladu s členom 12a opredeljene kot 
pomembne čezmejne finančne institucije.

Or. en

Predlog spremembe 373
Thomas Händel, Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) spodbuja nastajanje najboljše prakse, 
vključno z učinkovitim in konstruktivnim 
dialogom med nacionalnimi organi in 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi, tudi 
potrošniki in sindikati, ki zastopajo 
zaposlene v sektorju, in sicer kot sestavni 
del skupne kulture nadzora;

Or. en

Obrazložitev

Nadzorni organi na nacionalni ravni imajo lahko velike koristi, če v svoje delo vključijo 
pomembnejše zainteresirane strani, kot so zaposleni ali potrošniki. Zaposleni v sektorju lahko 
zagotovijo pomembno znanje o dejanskih poslovnih praksah podjetij (strukture prejemkov, 
sistemi spodbud, usposobljenost in delovni pogoji) in o tem, kako te prakse vplivajo na profil 
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tveganja podjetij.

Predlog spremembe 374
Thomas Händel, Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) zagotavlja, da organi upoštevajo 
informacije zaposlenih o poslovnih 
praksah podjetij kar zadeva strukture 
prejemkov, spodbude, usposobljenost in 
delovne pogoje;

Or. en

Obrazložitev

Nadzorni organi na nacionalni ravni imajo lahko velike koristi, če v svoje delo vključijo 
pomembnejše zainteresirane strani, kot so zaposleni ali potrošniki. Zaposleni v sektorju lahko 
zagotovijo pomembno znanje o dejanskih poslovnih praksah podjetij (strukture prejemkov, 
sistemi spodbud, usposobljenost in delovni pogoji) in o tem, kako te prakse vplivajo na profil 
tveganja podjetij.

Predlog spremembe 375
Thomas Händel, Jürgen Klute

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) prispeva k razvoju visoko kakovostnih 
in enotnih nadzornih standardov, vključno 
s standardi poročanja;

(c) prispeva k razvoju visoko kakovostnih 
enotnih nadzornih standardov, vključno s 
standardi poročanja in računovodskimi 
standardi;

Or. en

Obrazložitev

Nadzorni organi na nacionalni ravni imajo lahko velike koristi, če v svoje delo vključijo 
pomembnejše zainteresirane strani, kot so zaposleni ali potrošniki. Zaposleni v sektorju lahko 



PE439.921v02-00 64/67 AM\811328SL.doc

SL

zagotovijo pomembno znanje o dejanskih poslovnih praksah podjetij (strukture prejemkov, 
sistemi spodbud, usposobljenost in delovni pogoji) in o tem, kako te prakse vplivajo na profil 
tveganja podjetij.

Predlog spremembe 376
Peter Skinner

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) prispeva k razvoju visoko kakovostnih 
in enotnih nadzornih standardov, vključno 
s standardi poročanja;

(c) prispeva svetovanje za ustrezne organe 
Unije in mednarodne organe, da pomaga 
spodbujati razvoj visoko kakovostnih in 
enotnih nadzornih standardov, vključno s 
standardi poročanja in računovodskimi 
standardi;

Or. en

Obrazložitev

Evropski nadzorni organ bi moral evropskim in mednarodnim določevalcem standardov 
svetovati, kje je potrebno usklajevanje mednarodnih standardov. Sam pa se ne bi smel 
neposredno vključiti v razvijanje novih standardov, če je to že naloga drugega evropskega ali 
mednarodnega telesa.

Predlog spremembe 377
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ocenjuje uporabo ustreznih tehničnih
standardov, ki jih sprejme Komisija, 
smernic in priporočil, ki jih izda organ, ter 
po potrebi predlaga spremembe;

(d) ocenjuje uporabo ustreznih standardov, 
ki jih sprejme ali potrdi Komisija, smernic 
in priporočil, ki jih izda organ, ter po 
potrebi predlaga spremembe;

Or. en
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Predlog spremembe 378
Udo Bullmann

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organ redno opravlja analize 
medsebojnih strokovnih pregledov 
nekaterih ali vseh dejavnosti nacionalnih 
nadzornih organov, da bi se dodatno 
izboljšala skladnost rezultatov nadzora. V 
ta namen organ razvija metode za 
zagotovitev objektivnega ocenjevanja in 
primerjave med pregledanimi organi.

1. Organ redno organizira in opravlja 
analize medsebojnih strokovnih pregledov 
nekaterih ali vseh dejavnosti nacionalnih 
nadzornih organov, da bi se dodatno 
izboljšala skladnost rezultatov nadzora. V 
ta namen organ razvija metode za 
zagotovitev objektivnega ocenjevanja in 
primerjave med pregledanimi organi.

Or. en

Predlog spremembe 379
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ustreznosti institucionalnih dogovorov, 
financiranja in strokovnega znanja 
zaposlenih v nacionalnem nadzornem 
organu, zlasti ob upoštevanju učinkovite 
uporabe zakonodaje iz člena 1(2) in 
zmogljivosti za odzivanje na razvoj na 
trgu;

(a) ustreznosti sredstev in upravnih
dogovorov nacionalnega nadzornega 
organa, zlasti ob upoštevanju učinkovite 
uporabe standardov in zakonodaje iz člena 
1(2) in zmogljivosti za odzivanje na razvoj 
na trgu;

Or. en
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Predlog spremembe 380
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) stopnje približevanja, doseženega pri 
uporabi prava Skupnosti in nadzorni 
praksi, vključno s tehničnimi standardi, 
smernicami in priporočili, sprejetimi na 
podlagi členov 7 in 8, ter obsega, do 
katerega nadzorna praksa izpolnjuje cilje iz 
prava Skupnosti;

(b) stopnje približevanja, doseženega pri 
uporabi prava Unije in nadzorni praksi, 
vključno z regulativnimi in nadzornimi
tehničnimi standardi, smernicami in 
priporočili, sprejetimi na podlagi členov 7 
in 8, ter obsega, do katerega nadzorna 
praksa izpolnjuje cilje iz prava Unije;

Or. en

Predlog spremembe 381
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Vladimír Remek, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organ lahko na podlagi medsebojnega 
strokovnega pregleda izdaja priporočila za 
zadevne nacionalne nadzorne organe.

3. Organ lahko na podlagi medsebojnega 
strokovnega pregleda v skladu s členom 8
izdaja smernice in priporočila za zadevne 
pristojne organe ali v skladu s členi 7 do 
7d sprejme odločbo, naslovljeno na 
pristojne organe, ali osnutke tehničnih 
standardov.

Or. en
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Predlog spremembe 382
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organ lahko na podlagi medsebojnega 
strokovnega pregleda izdaja priporočila za 
zadevne nacionalne nadzorne organe.

3. Organ lahko na podlagi medsebojnega 
strokovnega pregleda izdaja priporočila ali 
sprejme druge ustrezne ukrepe za zadevne 
nacionalne nadzorne organe.

Or. en

Predlog spremembe 383
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Organ zagotovi, da so rezultati 
medsebojnih strokovnih pregledov in 
najboljša praksa, ki jo je mogoče 
opredeliti iz teh pregledov, dostopni 
javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotavljanje preglednosti bi morali biti rezultati medsebojnih strokovnih pregledov in 
najboljša praksa, ki jo je mogoče opredeliti iz teh pregledov, dostopni javnosti.


