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Predlog spremembe 412
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar pristojni 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 
zavezujočih aktov in zakonodaje iz 
člena 1(2) ali če jih je uporabil na način, 
ki se zdi v nasprotju s pravom Evropske 
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 413
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Dosledna uporaba pravil Skupnosti Kršitev prava Evropske unije
1. Kadar pristojni 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.

Kadar pristojni organ ni pravilno uporabil 
zakonodaje iz člena 1(2), na način, ki se 
zdi v nasprotju s pravom Evropske 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 414
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar pristojni 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 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

Da bi zagotovili dosledno izvajanje tehničnih standardov, mora biti organ pooblaščen za 
preiskovanje morebitnih kršitev pri uporabi tehničnih standardov.

Predlog spremembe 415
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 
pristojnih organov, Komisije ali na lastno 
pobudo ter po tem, ko je o zadevi obvestil 
ustrezni pristojni organ, preiskuje 
domnevno nepravilno uporabo prava 
Skupnosti.

2. Organ lahko na zahtevo enega ali več 
nacionalnih nadzornih organov, Komisije, 
Evropskega parlamenta, Sveta ali 
interesne skupine za bančništvo ali na 
lastno pobudo ter po tem, ko je o zadevi 
obvestil ustrezni nacionalni nadzorni 
organ, preiskuje domnevno kršitev ali 
neuporabo prava Evropske unije.

Or. en
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Predlog spremembe 416
Othmar Karas

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

2. Organ lahko na zahtevo enega ali več 
nacionalnih nadzornih organov, Komisije, 
Evropskega parlamenta, Sveta ali 
interesne skupine za bančništvo ali na 
lastno pobudo ter po tem, ko je o zadevi 
obvestil ustrezni nacionalni nadzorni 
organ, preiskuje domnevno nepravilno 
uporabo prava EU.

Or. en

Obrazložitev

Udeleženci na trgu lahko zlahka preverijo, kako se je izvajala uredba EU v državah članicah, 
zato bi morala imeti interesna skupina za bančništvo pravico, da vloži zahtevo v zvezi z 
uporabo zakonodaje. Da se ohrani institucionalno ravnotežje, bi morala imeti tudi Evropski 
parlament in Svet pravico, da se na njuno zahtevo sprožijo preiskave.

Predlog spremembe 417
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 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

2. Organ lahko na zahtevo enega ali več 
nacionalnih nadzornih organov, Komisije, 
Evropskega parlamenta, Sveta ali 
interesne skupine za bančništvo ali na 
lastno pobudo ter po tem, ko je o zadevi 
obvestil ustrezni nacionalni nadzorni 
organ, preiskuje domnevno nepravilno 
uporabo prava Unije.

Or. en
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Obrazložitev

Namen predloga spremembe je popraviti napako v izhodiščnem besedilu.

Predlog spremembe 418
Thomas Mann

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

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

Or. en

Predlog spremembe 419
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če pristojni 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 pristojnega organa 
zahteva sprejetje ukrepov, potrebnih za 
uskladitev z zakonodajo Skupnosti.

4. Če pristojni 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 katero od 
pristojnega organa zahteva sprejetje 
ukrepov, potrebnih za uskladitev z 
zakonodajo Evropske unije. Uradno 
mnenje Komisije upošteva priporočilo 
organa.

Or. en
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Predlog spremembe 420
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če pristojni 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 pristojnega organa 
zahteva sprejetje ukrepov, potrebnih za 
uskladitev z zakonodajo Skupnosti.

4. Če pristojni organ v desetih dneh od 
prejema priporočila organa ne zagotovi 
skladnosti z zakonodajo Evropske unije, 
sprejme organ odločbo, ki določa pravilno 
uporabo zakonodaje, ki jo organ 
preiskuje.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za vse in pravna gotovost v zvezi z izvajanjem 
enotnega pravilnika za nadzor v EU, bi moral biti organ pristojen za odpravljanje morebitnih 
kršitev zakonodaje Evropske unije. Predlogi sprememb bi poleg tega preprečili nepotrebne 
posege Komisije, saj ne spreminjajo postopka iz odstavkov 1, 2 in 3, ki organom držav članic 
omogočajo, da v skladu s priporočilom Evropskega bančnega organa v enem mesecu 
odpravijo kršitev.

Predlog spremembe 421
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če pristojni 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 pristojnega organa 
zahteva sprejetje ukrepov, potrebnih za 
uskladitev z zakonodajo Skupnosti.

4. Če pristojni organ v desetih dneh od 
prejema priporočila organa ne zagotovi 
skladnosti z zakonodajo Skupnosti, 
sprejme organ odločbo, ki določa pravilno 
uporabo zakonodaje, ki jo organ 
preiskuje.

Or. en
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Obrazložitev

Da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za vse in pravna gotovost v zvezi z izvajanjem 
enotnega pravilnika za nadzor v EU, bi moral biti organ pristojen za odpravljanje morebitnih 
kršitev zakonodaje Evropske unije. Predlogi sprememb bi poleg tega preprečili nepotrebne 
posege Komisije, saj ne spreminjajo postopka iz odstavkov 1, 2 in 3, ki organom držav članic 
omogočajo, da v skladu s priporočilom Evropskega bančnega organa v enem mesecu 
odpravijo kršitev.

Predlog spremembe 422
Marta Andreasen

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če pristojni 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 pristojnega organa 
zahteva sprejetje ukrepov, potrebnih za 
uskladitev z zakonodajo Skupnosti.

4. Če pristojni organ v enem mesecu od 
prejema priporočila organa ne zagotovi 
skladnosti z zakonodajo Skupnosti, lahko 
organ sprejme odločbo, s katero od 
pristojnega organa zahteva sprejetje 
ukrepov, potrebnih za uskladitev z 
zakonodajo Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Nadzorni organ bi moral na svojem področju pristojnosti neposredno komunicirati z 
nacionalnim pristojnim organom.

Predlog spremembe 423
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 

Organ sprejme tako odločbo najpozneje 
mesec dni po sprejetju priporočila.
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Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za vse in pravna gotovost v zvezi z izvajanjem 
enotnega pravilnika za nadzor v EU, bi moral biti organ pristojen za odpravljanje morebitnih 
kršitev zakonodaje Evropske unije. Predlogi sprememb bi poleg tega preprečili nepotrebne 
posege Komisije, saj ne spreminjajo postopka iz odstavkov 1, 2 in 3, ki organom držav članic 
omogočajo, da v skladu s priporočilom Evropskega bančnega organa v enem mesecu 
odpravijo kršitev.

Predlog spremembe 424
Vicky Ford

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.

Komisija izda tako uradno mnenje
najpozneje mesec dni po sprejetju 
priporočila. Komisija lahko ta rok podaljša 
za en mesec.

Or. en

Predlog spremembe 425
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

Da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za vse in pravna gotovost v zvezi z izvajanjem 
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enotnega pravilnika za nadzor v EU, bi moral biti organ pristojen za odpravljanje morebitnih 
kršitev zakonodaje Evropske unije. Predlogi sprememb bi poleg tega preprečili nepotrebne 
posege Komisije, saj ne spreminjajo postopka iz odstavkov 1, 2 in 3, ki organom držav članic 
omogočajo, da v skladu s priporočilom Evropskega bančnega organa v enem mesecu 
odpravijo kršitev.

Predlog spremembe 426
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Organ in pristojni organi Komisiji
zagotovijo vse potrebne informacije.

Pristojni organi organu zagotovijo vse 
potrebne informacije.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za vse in pravna gotovost v zvezi z izvajanjem 
enotnega pravilnika za nadzor v EU, bi moral biti organ pristojen za odpravljanje morebitnih 
kršitev zakonodaje Evropske unije. Predlogi sprememb bi poleg tega preprečili nepotrebne 
posege Komisije, saj ne spreminjajo postopka iz odstavkov 1, 2 in 3, ki organom držav članic 
omogočajo, da v skladu s priporočilom Evropskega bančnega organa v enem mesecu 
odpravijo kršitev.

Predlog spremembe 427
Thomas Mann

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Organ in pristojni organi Komisiji
zagotovijo vse potrebne informacije.

Pristojni organi organu zagotovijo vse 
potrebne informacije, da se preprečijo 
težave glede moralnega tveganja.

Or. en
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Predlog spremembe 428
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Pristojni 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. Pristojni 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

Da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji za vse in pravna gotovost v zvezi z izvajanjem 
enotnega pravilnika za nadzor v EU, bi moral biti organ pristojen za odpravljanje morebitnih 
kršitev zakonodaje Evropske unije.

Predlog spremembe 429
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Če pristojni 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 pristojnega 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 

črtano
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obveznosti na podlagi prava Skupnosti, 
vključno s prenehanjem posamezne 
dejavnosti.
Odločba organa je v skladu z odločbo, ki 
jo na podlagi odstavka 4 sprejme 
Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Po mojem mnenju ni primerno, da evropski nadzorni organi sprejemajo odločbe, ki so 
neposredno zavezujoče za posamezne finančne institucije. Glede na to, da je nacionalni 
pristojni organ odgovoren za vsakodnevni nazor nad finančnimi institucijami, je s pravnega 
vidika zaželeno, da evropski nadzorni organ spodbudi nacionalni organ, da spremeni tržne 
prakse po odločitvi o sporu glede izvajanja zakonodaje Evropske unije.

Predlog spremembe 430
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Or. en

Predlog spremembe 431
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Če pristojni 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 
pristojnega 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 pristojni organ ne ravna v skladu z 
odločbo iz odstavka 4 tega člena v roku iz 
tega odstavka, pri čemer tako 
neupoštevanje odločbe pomembno vpliva 
na finančni sistem drugih držav članic, ki 
niso države zadevnega pristojnega organa, 
in če je treba čim prej ukrepati zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti tega pristojnega 
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.

Or. en
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Predlog spremembe 432
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Če pristojni 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 
pristojnega 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 pristojni 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 
pristojnega 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 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.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnost za sprejemanje individualnih odločb v primeru kršitve zakonodaje Evropske unije, 
ki so neposredno zavezujoče za finančne institucije, v povezavi z zmožnostjo Evropskega 
bančnega organa, da preiskuje domnevno kršitev ali neizvajanje zakonodaje Evropske unije, 
bo zagotavljala pravilno uporabo zakonodaje EU in tehničnih standardov v celotni EU, kar 
bo spodbujalo enake konkurenčne pogoje za vse.

Predlog spremembe 433
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Če pristojni organ ne ravna v skladu z 6. Če pristojni organ ne ravna v skladu z 
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odločbo iz odstavka 4 tega člena v roku iz 
tega odstavka in če je treba čim prej 
ukrepati zaradi neizpolnjevanja obveznosti 
pristojnega 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.

odločbo iz odstavka 4 v roku iz tega 
odstavka in če je treba čim prej ukrepati 
zaradi neizpolnjevanja obveznosti 
pristojnega 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 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.

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 434
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Če pristojni 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 
pristojnega organa, da se ohranijo ali 
obnovijo nevtralni konkurenčni pogoji na 
trgu ali se zagotovita pravilno delovanje in 

6. Če pristojni 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, 
da se ohranijo ali obnovijo nevtralni 
konkurenčni pogoji na trgu ali se 
zagotovita pravilno delovanje in integriteta 
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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.

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 Evropske 
unije, vključno s prenehanjem posamezne 
dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 435
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Če pristojni 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 
pristojnega 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 pristojni 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 
pristojnega 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 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.

Or. en
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Obrazložitev

Pridržek „kadar se ustrezne zahteve zakonodaje iz člena 1(2) neposredno uporabljajo“ je 
treba ohraniti iz pravnih razlogov.

Predlog spremembe 436
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 
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 437
Udo Bullmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Vse pravne ali sodne stroške, ki nastanejo 
v zgoraj opisanem postopku, mora v 
imenu organa kriti Komisija.

Or. en
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Predlog spremembe 438
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odločbe, sprejete v skladu z odstavkom 6, 
se v ustreznih primerih uporabljajo za vse 
zadevne finančne institucije, ki delujejo 
na ozemlju, kjer je prišlo do 
neupoštevanja.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje za vse v primerih, ko organ sprejme individualno 
odločbo in jo naslovi na posamezno finančno institucijo, bi taka odločba morala veljati tudi 
za vse druge domače in čezmejne udeležence na trgu, ki delujejo v zadevni državi članici. Za 
ukrepe, ki jih sprejme pristojni organ, da ukrepa po odločbah organa, bi moralo veljati 
načelo „upoštevaj ali pojasni“ in ne zgolj „vzpostavitev skladnosti“ s temi odločbami.

Predlog spremembe 439
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odločbe, sprejete v skladu z odstavkom 6, 
se v ustreznih primerih uporabljajo za vse 
zadevne finančne institucije, ki delujejo 
na ozemlju, kjer je prišlo do 
neupoštevanja.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje za vse v primerih, ko organ sprejme individualno 
odločbo in jo naslovi na posamezno finančno institucijo, bi taka odločba morala veljati tudi 
za vse druge domače in čezmejne udeležence na trgu, ki delujejo v zadevni državi članici. Za 
ukrepe, ki jih sprejme pristojni organ, da ukrepa po odločbah organa, bi moralo veljati 
načelo „upoštevaj ali pojasni“ in ne zgolj „vzpostavitev skladnosti“ s temi odločbami.
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Predlog spremembe 440
Peter Skinner

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odločbe, sprejete v skladu z odstavkom 6, 
se uporabljajo za vse zadevne finančne 
institucije, ki delujejo na ozemlju, kjer je 
prišlo do neupoštevanja.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje za vse v primerih, ko organ sprejme individualno 
odločbo glede dosledne uporabe predpisov in jo naslovi na posamezno finančno institucijo, bi 
taka odločba morala veljati tudi za vse druge domače in čezmejne udeležence na trgu, ki 
delujejo v zadevni državi članici.

Predlog spremembe 441
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kakršni koli ukrepi pristojnih organov v 
zvezi z dejstvi, ki jih obravnava odločba na 
podlagi odstavka 4 ali 6, so v skladu s temi 
odločbami.

Pri ukrepanju v zvezi z vprašanji, ki jih 
obravnava odločba na podlagi odstavka 4 
ali 6, ravnajo pristojni organi v skladu s to 
odločbo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje za vse v primerih, ko organ sprejme individualno 
odločbo in jo naslovi na posamezno finančno institucijo, bi taka odločba morala veljati tudi 
za vse druge domače in čezmejne udeležence na trgu, ki delujejo v zadevni državi članici. Za 
ukrepe, ki jih sprejme pristojni organ, da ukrepa po odločbah organa, bi moralo veljati 
načelo „upoštevaj ali pojasni“ in ne zgolj „vzpostavitev skladnosti“ s temi odločbami.
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Predlog spremembe 442
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kakršni koli ukrepi pristojnih organov v 
zvezi z dejstvi, ki jih obravnava odločba na 
podlagi odstavka 4 ali 6, so v skladu s temi 
odločbami.

Pri ukrepanju v zvezi z vprašanji, ki jih 
obravnava odločba na podlagi odstavka 4 
ali 6, ravnajo pristojni organi v skladu s to 
odločbo.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje za vse v primerih, ko organ sprejme individualno 
odločbo in jo naslovi na posamezno finančno institucijo, bi taka odločba morala veljati tudi 
za vse druge domače in čezmejne udeležence na trgu, ki delujejo v zadevni državi članici. Za 
ukrepe, ki jih sprejme pristojni organ, da ukrepa po odločbah organa, bi moralo veljati 
načelo „upoštevaj ali pojasni“ in ne zgolj „vzpostavitev skladnosti“ s temi odločbami.

Predlog spremembe 443
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Or. en
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Predlog spremembe 444
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih primerih se lahko organu zdi neprimerno, da bi razkril, kateri organi in 
institucije niso upoštevali njegovih odločb. V vsakem primeru bi moral biti za odločanje o tem 
pristojen organ.

Predlog spremembe 445
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ukrepi 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 
pristojnih organov zahteva izvajanje 
potrebnih ukrepov v skladu z zakonodajo 
iz člena 1(2) za obvladovanje vseh tveganj, 
ki lahko ogrozijo pravilno delovanje in 
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integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema ali dela tega 
sistema, tako da zagotovijo, da finančne 
institucije in pristojni organi izpolnjujejo 
zahteve, določene v navedeni zakonodaji.
3. Kadar pristojni organ ne ravna v 
skladu z odločbo organa iz odstavka 2 v 
roku, ki je določen, 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 pristojni organi.
Kakršni koli ukrepi pristojnih 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 446
Olle Schmidt

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 

1. V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
resno ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Evropski 
uniji ali dela tega sistema, organ dejavno 
spodbuja in, kadar se zdi potrebno, 
usklajuje ukrepe ustreznih nacionalnih 
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obstoj izrednih razmer v smislu te uredbe. pristojnih nadzornih organov.

Or. en

Obrazložitev

Po mojem mnenju ni primerno, da bi Evropska komisija razglašala izredne razmere. Glede na 
posledice za države članice bi moral o izrednih razmerah odločiti Svet ob upoštevanju mnenja 
Evropskega odbora za sistemska tveganja, ki bi moral biti pristojen za obvladovanje 
sistemskega tveganja.

Predlog spremembe 447
Carl Haglund

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 Evropski 
uniji ali dela tega sistema, lahko Svet na 
zahtevo organa ali odbora ESRB, po 
posvetovanju z odborom ESRB in, kadar 
je to ustrezno, evropskimi nadzornimi 
organi, sprejme odločbo, naslovljeno na 
organ, v kateri opredeli obstoj izrednih 
razmer v smislu te uredbe. Svet v ustreznih 
časovnih presledkih pregleda odločbo in 
razglasi prekinitev izrednih razmer takoj, 
ko je to primerno.

Or. en

Predlog spremembe 448
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. V primeru neugodnih razmer, ki lahko V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
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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.

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

Or. en

Obrazložitev

Svet lahko najbolje presodi o izrednih razmerah, zlasti ker nato prenese svoja pooblastila na 
evropske nadzorne organe. Ukrepi Sveta v zadnji krizi kažejo, da je to mogoče storiti 
učinkovito in hitro, kadar je to potrebno.

Predlog spremembe 449
Vicky Ford

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.

4. 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 Svet na lastno 
pobudo ali na zahtevo organa ali odbora 
ESRB sprejme odločbo, naslovljeno na 
organ, v kateri opredeli obstoj izrednih 
razmer v smislu te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Svet lahko najbolje presodi o izrednih razmerah, zlasti ker nato prenese svoja pooblastila na 
evropske nadzorne organe. Ukrepi Sveta v zadnji krizi kažejo, da je to mogoče storiti 
učinkovito in hitro, kadar je to potrebno.
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Predlog spremembe 450
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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 Skupnosti 
ali dela tega sistema, lahko odbor ESRB na 
lastno pobudo ali na zahtevo organa, Sveta, 
Evropskega parlamenta ali Komisije izda 
opozorilo, s katerim razglasi obstoj
izrednih razmer. To opozorilo organu 
omogoči, da brez nadaljnjih zahtev 
sprejme individualne odločbe 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 451
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

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

organa, Evropskega parlamenta ali države 
članice izda opozorilo, s katerim razglasi
obstoj izrednih razmer v smislu te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 452
Marta Andreasen

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 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, da bi lahko organ 
nemudoma ukrepal brez nadaljnjih 
zahtev.

Or. en

Obrazložitev

Odbor ESRB mora imeti možnost, da v izrednih razmerah hitro sprejme odločitev in jo 
sporoči neposredno nadzornemu organu.

Predlog spremembe 453
Marta Andreasen

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 

1. V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
resno ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Skupnosti 
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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.

ali dela tega sistema, lahko odbor ESRB 
sprejme odločbo, naslovljeno na organ, v 
kateri opredeli obstoj izrednih razmer v 
smislu te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Odbor ESRB mora imeti možnost, da v primeru izrednih razmer ukrepa hitro.

Predlog spremembe 454
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 Skupnosti 
ali dela tega sistema, lahko Komisija ali 
predsednik organa na lastno pobudo ali na 
zahtevo Sveta, odbora ESRB, Evropskega 
parlamenta ali interesne skupine sprejme 
odločbo, v kateri opredeli obstoj izrednih 
razmer v smislu te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 455
Peter Skinner

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

V primeru neugodnih razmer, ki lahko 
resno ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema v Uniji ali 
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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.

dela tega sistema, lahko Komisija na 
priporočilo odbora ESRB sprejme odločbo, 
naslovljeno na organ, v kateri opredeli 
obstoj izrednih razmer v smislu te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Evropski odbor za sistemska tveganja je najustreznejši organ za razglasitev izrednih razmer. 
Toda ker ocena o tem, ali gre za izredne razmere ali ne, vključuje precejšnjo presoje, mora 
biti v skladu s Pogodbo pravna oseba, ki sprejme končno odločitev, Komisija, ki mora imeti 
precejšnjo pravico do presoje v zvezi s to odločitvijo. V skladu s Pogodbo mora Komisija 
organ pooblastiti z odločbo, da bi mu bile podeljene ostale pristojnosti iz člena 10.

Predlog spremembe 456
Carl Haglund

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V tovrstnih primerih organ spodbuja in, 
kadar je to potrebno, usklajuje ukrepe 
ustreznih nacionalnih pristojnih 
nadzornih organov.

Or. en

Predlog spremembe 457
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Da bi lahko izvajal to funkcijo 
spodbujanja in usklajevanja, mora biti 
organ v celoti obveščen o vseh 
pomembnih dogodkih in povabljen, da kot 
opazovalec sodeluje na pomembnih 
srečanjih ustreznih nacionalnih pristojnih 
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nadzornih organov.

Or. en

Obrazložitev

Po mojem mnenju ni primerno, da bi Evropska komisija razglašala izredne razmere. Glede na 
posledice za države članice bi moral o izrednih razmerah odločiti Svet ob upoštevanju mnenja 
Evropskega odbora za sistemska tveganja, ki bi moral biti pristojen za obvladovanje 
sistemskega tveganja.

Predlog spremembe 458
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1a. Svet lahko po posvetovanju s Komisijo 
in odborom ESRB ter, kadar je to 
ustrezno, evropskimi nadzornimi organi, 
na zahtevo organa, Komisije ali odbora 
ESRB sprejme odločbo, naslovljeno na 
organ, v kateri opredeli obstoj izrednih 
razmer v smislu te uredbe. Svet v 
ustreznih časovnih presledkih, in sicer 
vsaj enkrat mesečno, pregleda odločbo in 
razglasi prekinitev izrednih razmer takoj, 
ko je to primerno.

Or. en

Obrazložitev

Po mojem mnenju ni primerno, da bi Evropska komisija razglašala izredne razmere. Glede na 
posledice za države članice bi moral o izrednih razmerah odločiti Svet ob upoštevanju mnenja 
Evropskega odbora za sistemska tveganja, ki bi moral biti pristojen za obvladovanje 
sistemskega tveganja.
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Predlog spremembe 459
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Or. en

Predlog spremembe 460
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Or. en

Predlog spremembe 461
Peter Skinner

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1a. Naknadno se o zaključku odbora 
ESRB opravi izmenjava mnenj med 
predsednikom odbora ESRB, Evropskim 
parlamentom in pristojnim komisarjem, in 
sicer kakor hitro je to mogoče.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi zagotovili demokratični nadzor nad postopkom, morata odbor ESRB in Komisija 
Evropskemu parlamentu pojasniti, zakaj se jima je zdelo potrebno, da se razglasijo izredne 
razmere.

Predlog spremembe 462
Olle Schmidt

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 
pristojnih 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 pristojni organi izpolnjujejo 
zahteve, določene v navedeni zakonodaji.

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

Or. en

Obrazložitev

Po mojem mnenju ni primerno, da o tem odloča Evropska komisija.

Predlog spremembe 463
Carl Haglund

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 

2. Kadar Svet sprejme odločbo na podlagi 
odstavka 1, lahko organ sprejme 
individualne odločbe, s katerimi od 
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pristojnih 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 pristojni organi izpolnjujejo 
zahteve, določene v navedeni zakonodaji.

pristojnih organov zahteva izvajanje 
potrebnih ukrepov v skladu z zakonodajo 
iz člena 1(2) za obvladovanje takih 
razmer, ki lahko ogrozijo pravilno 
delovanje in integriteto finančnih trgov ali 
stabilnost celotnega finančnega sistema v 
Evropski uniji ali dela tega sistema, tako 
da zagotovijo, da finančne institucije in 
pristojni organi izpolnjujejo zahteve, 
določene v navedeni zakonodaji.

Or. en

Predlog spremembe 464
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 
pristojnih 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 pristojni organi izpolnjujejo 
zahteve, določene v navedeni zakonodaji.

2. Kadar odbor ESRB izda opozorilo na 
podlagi odstavka 1 ali kadar Komisija ali 
Svet na lastno pobudo ali na zahtevo 
organa, Evropskega parlamenta ali države 
članice sprejme odločbo, v kateri opredeli 
obstoj podobnih ali utemeljenih razmer, ki 
zahtevajo usklajeno delovanje 
nacionalnih organov v odgovor na 
neugodne razmere, ki lahko resno 
ogrozijo pravilno delovanje in integriteto 
finančnih trgov ali stabilnost celotnega 
finančnega sistema v Evropski uniji ali 
dela tega sistema, lahko organ brez 
nadaljnjih 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 zagotovi, da finančne 
institucije in pristojni organi izpolnjujejo 
zahteve, določene v navedeni zakonodaji.

Or. en
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Predlog spremembe 465
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 
pristojnih 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 pristojni organi izpolnjujejo 
zahteve, določene v navedeni zakonodaji.

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

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavitev notranjega trga za finančne storitve v EU zahteva usklajeno delovanje v primeru 
morebitnih izrednih razmer, saj se lahko kriza v eni državi članici hitro razširi prek meja te 
države. Zato je treba pojasniti, da je pristojnost organa, da sprejema odločbe, ki so 
neposredno zavezujoče za pristojne organe držav članic, v skladu z njegovo funkcijo 
spodbujanja in usklajevanja nacionalnih ukrepov.

Predlog spremembe 466
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 
pristojnih organov zahteva izvajanje 
potrebnih ukrepov v skladu z zakonodajo 
iz člena 1(2) za obvladovanje vseh tveganj, 

2. Kadar odbor ESRB meni, da je 
potrebno usklajeno delovanje nacionalnih 
organov v odgovor na neugodne razmere, 
ki lahko ogrozijo pravilno delovanje in 
integriteto finančnih trgov ali stabilnost 
celotnega finančnega sistema ali dela tega 
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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 pristojni organi izpolnjujejo 
zahteve, določene v navedeni zakonodaji.

sistema, sprejmejo organi individualne 
odločbe, s katerimi od pristojnih organov 
zahteva izvajanje potrebnih ukrepov v 
skladu z zakonodajo iz člena 1(2) za 
obvladovanje takih razmer, tako da 
zagotovijo, da finančne institucije in 
pristojni organi izpolnjujejo zahteve, 
določene v navedeni zakonodaji.

Or. en

Obrazložitev

Vzpostavitev notranjega trga za finančne storitve v EU zahteva usklajeno delovanje v primeru 
morebitnih izrednih razmer, saj se lahko kriza v eni državi članici hitro razširi prek meja te 
države. Zato je treba pojasniti, da je pristojnost organa, da sprejema odločbe, ki so 
neposredno zavezujoče za pristojne organe držav članic, v skladu z njegovo funkcijo 
spodbujanja in usklajevanja nacionalnih ukrepov.

Predlog spremembe 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Predlog uredbe
Člen 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 
pristojnih 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 pristojni 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 
pristojnih 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 
udeleženci na finančnem trgu in pristojni 
organi izpolnjujejo zahteve, določene v 
navedeni zakonodaji.

Or. en
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Predlog spremembe 468
Thomas Mann

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 
pristojnih 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 pristojni organi izpolnjujejo 
zahteve, določene v navedeni zakonodaji.

2. Kadar je na podlagi odstavka 1 
razglašen obstoj izrednih razmer in kadar 
je, zlasti glede na zadeven učinek za 
proračune držav članic, potrebno 
usklajeno delovanje nacionalnih organov 
v odgovor na neugodne razmere, ki lahko 
ogrozijo pravilno delovanje in integriteto 
finančnih trgov ali stabilnost celotnega 
finančnega sistema v Evropski uniji ali 
dela tega sistema, lahko organ sprejme 
individualne odločbe, s katerimi od 
pristojnih organov zahteva izvajanje 
potrebnih ukrepov v skladu z zakonodajo 
iz člena 1(2) za obvladovanje takih 
razmer, tako da zagotovijo, da finančne 
institucije in pristojni organi izpolnjujejo 
zahteve, določene v navedeni zakonodaji.

Or. en

Predlog spremembe 469
Vicky Ford

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 
pristojnih 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 

2. Kadar je na podlagi odstavka 1 
razglašen obstoj izrednih razmer, lahko 
organ sprejme odločbe in jih naslovi na 
pristojne organe držav članic, s katerimi 
od njih 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 
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institucije in pristojni organi izpolnjujejo 
zahteve, določene v navedeni zakonodaji.

sistema, tako da zagotovijo, da finančne 
institucije in pristojni organi izpolnjujejo 
zahteve, določene v navedeni zakonodaji.

Or. en

Predlog spremembe 470
Diogo Feio

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 
pristojnih 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 pristojni organi izpolnjujejo 
zahteve, določene v navedeni zakonodaji.

2. Kadar je na podlagi odstavka 1 
razglašen obstoj izrednih razmer, lahko 
organ sprejme odločbe in jih naslovi na 
pristojne organe držav članic, s katerimi 
od njih 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 pristojni organi izpolnjujejo 
zahteve, določene v navedeni zakonodaji.

Or. en

Predlog spremembe 471
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 Evropski 
uniji ali dela tega sistema, organ dejavno 
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spodbuja in, kadar se zdi potrebno, 
usklajuje ukrepe ustreznih nacionalnih 
pristojnih nadzornih organov.

Or. en

Predlog spremembe 472
Vicky Ford

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 Evropski 
uniji ali dela tega sistema, organ dejavno 
spodbuja in, kadar se zdi potrebno, 
usklajuje ukrepe ustreznih nacionalnih 
pristojnih nadzornih organov.

Or. en

Predlog spremembe 473
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2b. Svet v ustreznih časovnih presledkih, 
in sicer vsaj enkrat mesečno, pregleda 
odločbo v skladu z odstavkom 1 in razglasi 
prekinitev izrednih razmer takoj, ko je to 
primerno.

Or. en

Obrazložitev

Svet mora po posvetovanju z odborom ESRB in evropskimi nadzornimi organi, kadar je to 
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potrebno, redno preverjati obstoj „izrednih“ razmer. Ko je to primerno, mora preklicati 
izredne razmere.

Predlog spremembe 474
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2b. Svet v ustreznih časovnih presledkih, 
in sicer vsaj enkrat mesečno, pregleda 
odločbo v skladu z odstavkom 1 in razglasi 
prekinitev izrednih razmer takoj, ko je to 
primerno.

Or. en

Obrazložitev

Svet mora po posvetovanju z odborom ESRB in evropskimi nadzornimi organi, kadar je to 
potrebno, redno preverjati obstoj „izrednih“ razmer. Ko je to primerno, mora preklicati 
izredne razmere.

Predlog spremembe 475
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar pristojni organ ne ravna v 
skladu z odločbo organa iz odstavka 2 v 
roku, ki je določen, 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 

črtano
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posameznih dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ni primerno, da evropski nadzorni organi sprejemajo odločbe, ki so neposredno zavezujoče 
za posamezne institucije. Glede na to, da je nacionalni pristojni organ odgovoren za 
vsakodnevni nazor nad finančnimi institucijami, je s pravnega vidika zaželeno, da evropski 
nadzorni organ spodbudi nacionalni organ, da spremeni tržne prakse po odločitvi, sprejeti v 
izrednih razmerah.

Predlog spremembe 476
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar pristojni organ ne ravna v 
skladu z odločbo organa iz odstavka 2 v 
roku, ki je določen, 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

Predlog spremembe 477
Diogo Feio

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar pristojni organ ne ravna v skladu 3. Kadar pristojni organ ne ravna v skladu 
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z odločbo organa iz odstavka 2 v roku, ki 
je določen, 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.

z odločbo organa iz odstavka 2 v roku, ki 
je določen, pri čemer tako neupoštevanje 
odločbe pomembno vpliva na finančni 
sistem drugih držav članic, ki niso države 
zadevnega pristojnega organa, 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.

Or. en

Predlog spremembe 478
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar pristojni organ ne ravna v skladu 
z odločbo organa iz odstavka 2 v roku, ki 
je določen, 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 pristojni organ ne ravna v skladu 
z odločbo organa iz odstavka 2 v roku, ki 
je določen, sprejme organ v skladu z 
zakonodajo iz člena 1(2), brez poseganja v 
pooblastila Komisije, na podlagi člena 258
Pogodbe 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 notranjega trga EU področje uporabe individualnih odločb v izrednih 
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razmerah, ki so neposredno zavezujoče za finančne institucije, ne bi smel biti omejen.

Predlog spremembe 479
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 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

. Kadar naslovnik odločbe zavrne ravnanje 
v skladu z zakonodajo Unije ali 
posamezno odločbo organa, lahko organ 
sproži postopek pred nacionalnimi sodišči, 
vključno z zahtevami za začasne zaščitne 
ukrepe.

Or. en

Obrazložitev

Da se poveča moč organa v skladu z Giegoldovim poročilom.

Predlog spremembe 480
Vicky Ford

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 pristojni organi.

črtano

Kakršni koli ukrepi pristojnih 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 481
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kakršni koli ukrepi pristojnih organov v 
zvezi z dejstvi, ki jih obravnava odločba na 
podlagi odstavka 2 ali 3, so v skladu s temi 
odločbami.

Kakršni koli ukrepi pristojnih organov v 
zvezi z dejstvi, ki jih obravnava odločba na 
podlagi odstavka 2 ali 3, so v skladu s temi 
odločbami. Neupoštevanje morajo 
pristojni organi ustrezno utemeljiti v 
dopisu odboru ESRB in organu.

Or. en

Obrazložitev

Načelo „upoštevaj ali pojasni“ bi pristojne organe držav članic spodbudilo k upoštevanju 
odločb organov za soočanje z morebitnimi izrednimi razmerami.

Predlog spremembe 482
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kakršni koli ukrepi pristojnih organov v 
zvezi z dejstvi, ki jih obravnava odločba na 
podlagi odstavka 2 ali 3, so v skladu s temi 
odločbami.

Kakršni koli ukrepi pristojnih organov v 
zvezi z dejstvi, ki jih obravnava odločba na 
podlagi odstavka 2 ali 3, so v skladu s temi 
odločbami. Neupoštevanje morajo 
pristojni organi ustrezno utemeljiti v 
dopisu odboru ESRB in organu.

Or. en

Obrazložitev

Načelo „upoštevaj ali pojasni“ bi pristojne organe držav članic spodbudilo k upoštevanju 
odločb organov za soočanje z morebitnimi izrednimi razmerami.
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Predlog spremembe 483
Peter Skinner

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4a. Komisija lahko po priporočilu 
Evropskega odbora za sistemska tveganja 
ali na zahtevo Evropskega parlamenta ali 
Sveta prekliče odločbo v skladu z 
odstavkom 1.

Or. en

Obrazložitev

Evropski odbor za sistemska tveganja je najustreznejši organ za razglasitev konca izrednih 
razmer. Parlament in Svet bi morala imeti možnost, da zahtevata, da se razglasi konec 
izrednih razmer. Toda ker ocena o tem, ali so se izredne razmere končale ali ne, vključuje 
precejšnjo presoje, mora biti v skladu s Pogodbo pravna oseba, ki sprejme odločitev, 
Komisija, ki mora imeti precejšnjo pravico do presoje v zvezi s to odločitvijo.

Predlog spremembe 484
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 odločbo iz odstavka 1 
pregleda na lastno pobudo ali na zahtevo 
organa, Sveta, Evropskega parlamenta ali 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Da se organu, Svetu, Evropskemu parlamentu ali Komisiji zagotovi pravica, da zahteva 
pregled odločbe o razglasitvi izrednih razmer.
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Predlog spremembe 485
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4a. Kadar odbor ESRB sprejme odločbo v 
skladu z odstavkom 1, odbor ESRB to 
odločbo pregleduje v rednih časovnih 
presledkih in na zahtevo organa, 
Parlamenta, Sveta ali Komisije ter 
razglasi prekinitev izrednih razmer, ko je 
to primerno.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 486
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4a. Komisija pregleduje to odločbo v 
rednih časovnih presledkih in na zahtevo 
evropskih nadzornih organov, odbora 
ESRB ali Sveta.

Or. en

Obrazložitev

Predlagano je, da bi bili za določanje obstoja izrednih razmer pristojni tudi evropski 
nadzorni organi.
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Predlog spremembe 487
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4a. Organ v letnem poročilu navede 
posamezne odločbe, naslovljene na 
nacionalne organe in finančne institucije 
v skladu z odstavkoma 3 in 4.

Or. en

Predlog spremembe 488
Marianne Thyssen

Predlog uredbe
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

10a. Kadar je treba zaradi izrednih razmer 
nujno takoj ukrepati in ni mogoče čakati 
na odločbe odbora ESRB, lahko organ 
sprejme odločbe, ki so splošno in 
neposredno uporabne za vse udeležence 
na finančnem trgu. O teh nujnih ukrepih 
bo takoj obveščen odbor ESRB. Če odbor 
ESRB v roku 15 dni ne potrdi obstoja 
izrednih razmer, ukrepi prenehajo veljati.

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih primerih je treba ukrepe sprejeti zelo hitro in bi bilo težko počakati, da se izvede 
celotni postopek odločanja v okviru odbora ESRB. Zato bi bilo koristno, če bi lahko evropski 
nadzorni organi sprejemali nujne odločitve, pod pogojem, da o teh ukrepih takoj obvestijo 
odbor ESRB in da ti ukrepi ne veljajo več kot dva tedna, ali po tem, ko odbor ESRB potrdi 
obstoj izrednih razmer.
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Predlog spremembe 489
Peter Skinner

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar se pristojni organ ne strinja s 
postopkom ali vsebino ukrepanja ali 
neukrepanja drugega pristojnega organa na 
področjih, na katerih zakonodaja iz 
člena 1(2) zahteva sodelovanje, 
usklajevanje ali skupno odločanje 
pristojnih organov iz več kot ene države 
članice, 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.

1. Kadar se pristojni organ ne strinja s 
postopkom ali vsebino ukrepanja ali 
neukrepanja drugega pristojnega organa na 
področjih, na katerih zakonodaja iz 
člena 1(2) zahteva sodelovanje,
usklajevanje ali skupno odločanje 
pristojnih organov iz več kot ene države 
članice in ne dodeljuje končne 
odgovornosti nadzorniku skupine, lahko 
organ brez poseganja v pooblastila iz 
člena 9 na lastno pobudo ali na zahtevo 
enega ali več zadevnih pristojnih organov 
na podlagi postopka iz odstavka 2 
prevzame vodilno vlogo pri pomoči 
organom pri doseganju sporazuma.

Or. en

Obrazložitev

Če področna zakonodaja že dodeljuje končno odgovornost nadzorniku skupine, je pomembno 
pojasniti, da ta zakonodaja prevlada nad pristojnostjo evropskega nadzornega organa. V 
nasprotnem primeru bi lahko prišlo do zmede glede razmerja med področno zakonodajo in 
pristojnostjo evropskega nadzornega organa, katerega pristojnosti v končni fazi izvirajo iz 
področne zakonodaje.

Predlog spremembe 490
Thomas Mann

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar se pristojni organ ne strinja s 
postopkom ali vsebino ukrepanja ali 
neukrepanja drugega pristojnega organa na 
področjih, na katerih zakonodaja iz 
člena 1(2) zahteva sodelovanje, 

1. Kadar se pristojni organ ne strinja s 
postopkom ali vsebino ukrepanja ali 
neukrepanja drugega pristojnega organa na 
področjih, na katerih zakonodaja iz 
člena 1(2) zahteva sodelovanje, 
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usklajevanje ali skupno odločanje 
pristojnih organov iz več kot ene države 
članice, 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.

usklajevanje ali skupno odločanje 
pristojnih organov iz več kot ene države 
članice, je organ brez poseganja v 
pooblastila iz člena 9 na lastno pobudo ali 
na zahtevo enega ali več zadevnih 
pristojnih organov ob upoštevanju 
nacionalnih interesov in na podlagi 
postopka iz odstavkov 2 do 4 glavni, ki
organom pomaga pri doseganju sporazuma.

Or. en

Predlog spremembe 491
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar se pristojni organ ne strinja s 
postopkom ali vsebino ukrepanja ali 
neukrepanja drugega pristojnega organa na 
področjih, na katerih zakonodaja iz 
člena 1(2) zahteva sodelovanje, 
usklajevanje ali skupno odločanje 
pristojnih organov iz več kot ene države 
članice, 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.

1. Kadar se pristojni organ ne strinja s 
postopkom ali vsebino ukrepanja ali 
neukrepanja drugega pristojnega organa na
področjih, na katerih zakonodaja iz 
člena 1(2) zahteva sodelovanje, 
usklajevanje ali skupno odločanje 
pristojnih organov iz več kot ene države 
članice, lahko organ brez poseganja v 
pooblastila iz člena 9 na zahtevo enega ali 
več zadevnih pristojnih organov na podlagi 
postopka iz odstavka 2 prevzame vodilno 
vlogo pri pomoči organom pri doseganju 
sporazuma.

Or. en

Predlog spremembe 492
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar se pristojni organ ne strinja s Kadar se pristojni organ ne strinja s 
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postopkom ali vsebino ukrepanja ali 
neukrepanja drugega pristojnega organa na 
področjih, na katerih zakonodaja iz 
člena 1(2) zahteva sodelovanje, 
usklajevanje ali skupno odločanje 
pristojnih organov iz več kot ene države 
članice, 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.

postopkom ali vsebino ukrepanja ali 
neukrepanja drugega pristojnega organa v 
primerih, ki so navedeni 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

Predlog spremembe 493
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar se pristojni organ ne strinja s 
postopkom ali vsebino ukrepanja ali 
neukrepanja drugega pristojnega organa na 
področjih, na katerih zakonodaja iz 
člena 1(2) zahteva sodelovanje, 
usklajevanje ali skupno odločanje 
pristojnih organov iz več kot ene države 
članice, 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.

Kadar se pristojni organ ne strinja s 
postopkom ali vsebino ukrepanja ali 
neukrepanja drugega pristojnega organa na 
področjih, ki so navedena 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

Obrazložitev

Taking into account the importance and possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to EBA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the EBA to provide “binding mediation” as well as the 
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procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.

Predlog spremembe 494
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Če zadevni pristojni 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 pristojni organi ob koncu 
spravnega postopka ne dosežejo 
sporazuma, lahko organ sprejme odločbo, 
ki je za zadevne pristojne organe 
zavezujoča, s katero od njih zahteva, da za 
rešitev spora sprejmejo posebne ukrepe ali 
se ukrepov vzdržijo, da se zagotovi 
skladnost s pravom Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Da se zagotovi učinkovit nadzor in pravna gotovost ter spodbuja zaupanje med nadzorniki, bi 
morale biti odločbe organa glede reševanja sporov za naslovnika(-e) zavezujoče. Pravni okvir 
EU ne omogoča, da se organu dodelijo diskrecijske pravice. Zato pristojnost organa, da 
rešuje spore glede vprašanj nadzora, ne more biti „v skladu s“ pravom Skupnosti. Namesto 
tega bi moral biti cilj tega reševanja sporov zagotavljanje skladnosti s pravom EU.

Predlog spremembe 495
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Predlog spremembe 496
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Or. en

Predlog spremembe 497
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3b. Organ lahko v svojem poročilu navede 
nesoglasja med pristojnimi organi, 
dosežene sporazume in sprejete odločitve 
za odpravo teh nesoglasij.

Or. en

Predlog spremembe 498
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Kadar pristojni organ ne ravna v 
skladu z odločbo organa in zato ne 
zagotavlja, da finančna institucija 
izpolnjuje zahteve, ki se na podlagi 

črtano
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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.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 499
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Kadar pristojni 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 500
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4a. Organ v svojem letnem poročilu 
navede nesoglasja med pristojnimi organi, 
dosežene sporazume in sprejete odločitve 
za odpravo teh nesoglasij.

Or. en

Predlog spremembe 501
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Organ v kolegijih nadzornih organov 
sodeluje kot opazovalec, kot meni, da je 
ustrezno. Za namene tega sodelovanja se 
šteje kot „pristojni organ“ v smislu 
ustrezne zakonodaje in prejema vse 
ustrezne informacije, ki jih zahteva, ter jih 
posreduje vsem članom kolegija.

2. Organ v kolegijih nadzornih organov 
sodeluje kot opazovalec, kot meni, da je 
ustrezno za evropske interese. Za namene 
tega sodelovanja se šteje kot „pristojni 
organ“ v smislu ustrezne zakonodaje in 
prejema vse ustrezne informacije, ki jih 
zahteva, ter jih posreduje vsem članom 
kolegija.

Or. en

Predlog spremembe 502
Sharon Bowles

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

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 nadzornih 

3. Organ pomaga nadzornim organom, ki 
so zastopani v kolegijih nadzornih 
organov, po potrebi opredeliti in od 
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organov pridobi vse ustrezne informacije, 
da olajša delo teh kolegijev.

pristojnih organov pridobiti vse ustrezne 
informacije, da olajša delo teh kolegijev. 
Organ v celoti upošteva obstoječe ureditve 
med nacionalnimi pristojnimi organi in 
nadzornimi organi tretjih držav ob 
hkratnem upoštevanju ključnih skupin za 
krizno upravljanje iz mednarodnih 
kolegijev, ki imajo neomejen dostop do 
informacij. Organ mora biti član skupin 
za krizno upravljanje.

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 503
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3

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 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 
pristojnih organov pridobiti vse ustrezne 
informacije, da olajša delo teh kolegijev.

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

Organ v celoti upošteva obstoječe ureditve 
med pristojnimi organi držav članic in 
nadzornimi organi tretjih držav.

Or. en

Obrazložitev

Ni primerno, da evropski nadzorni organi upravljajo kolegije nadzornih organov in delujejo 
kot arhivi podatkov. Te naloge bi morali še naprej izvajati domači nadzorni organi. V EU 
deluje veliko finančnih institucij, ki nimajo sedeža v državi članici EU, zato bi bilo treba člen 
spremeniti tako, da bi upošteval obstoječe ureditve in ne bi ogrozil globalnih kolegijskih 
ureditev.
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Predlog spremembe 504
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3a. Zavezujoča vloga mediatorja mora 
novim organom omogočiti reševanje 
sporov med pristojnimi organi držav 
članic po postopku iz člena 11.

Or. en

Obrazložitev

Organ bi moral biti sposoben rešiti (tekoči) spor med dvema nadzornima organoma v skladu 
s postopkom iz člena 11.

Predlog spremembe 505
Burkhard Balz, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba 
Bidegain

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 12a
Nadzor nad finančnimi institucijami z 

evropsko razsežnostjo
1. Nacionalni organi izvajajo bonitetni 
nadzor nad finančnimi institucijami z 
evropsko razsežnostjo ter pri tem delujejo 
kot uslužbenci organa in po njegovih 
navodilih, da bi zagotovili uporabo enakih 
nadzornih pravil v vsej Evropski uniji.
2. Organ osnutke nadzornih pravil 
predloži Komisiji ter hkrati Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Komisija jih potrdi v 
skladu s postopkom iz člena 7 ali 8.
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3. V odločitvi odbora nadzornikov v 
skladu s postopkom iz člena 29(1) se 
opredelijo pomembnejše finančne 
institucije z evropsko razsežnostjo. Pri 
merilih za opredelitev takšnih 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 
institucije, da se zagotovi premišljeno 
obvladovanje njihovih sistemskih tveganj.
5. Da se zagotovi soodgovornost finančnih 
institucij z evropsko razsežnostjo, zaščitijo 
interesi evropski deponent in zmanjšajo 
stroški za davkoplačevalce, povezani s 
sistemsko finančno krizo, se ustanovi 
Sklad za finančno zaščito. Sklad tudi 
pomaga institucijam EU, ki se soočajo s 
težavami, ki bi lahko ogrozile finančno 
stabilnost evropskega enotnega 
finančnega trga. Sklad se financira s 
prispevki teh institucij. Prispevek 
posamezne institucije se izračuna na 
podlagi meril, ki nagrajujejo dobro 
upravljanje. Ti prispevki nadomestijo 
prispevke v nacionalne sklade podobnega 
značaja.
6. Če zbrana sredstva, ki so jih prispevale 
banke, ne zadostujejo za rešitev krize, 
sklad lahko 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 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 
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soglasju, ki se ustrezno spremeni. 
Ureditev delitve bremena lahko zajema 
eno ali več naslednjih meril: depoziti 
institucije; sredstva institucije (kot 
knjigovodska ali tržna vrednost ali 
vrednost glede na preračunano tveganje; 
prihodki institucije in delež prihodkov 
institucije iz plačilnega sistema.
8. Članstvo v tem skladu za evropske 
institucije nadomesti članstvo v obstoječih 
nacionalnih sistemih zajamčenih vlog, v 
katerih sodelujejo. Sklad upravlja odbor, 
ki ga imenuje evropski nadzorni organ 
(bančništvo) za obdobje petih let. Člani 
odbora se izvolijo izmed osebja 
nacionalnih organov. Sklad ustanovi tudi 
posvetovalni odbor, v katerega vključi vse 
finančne institucije, ki sodelujejo v 
skladu.

Or. en

Predlog spremembe 506
Gunnar Hökmark

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Nadzor nad finančnimi institucijami z 
evropsko razsežnostjo

1. Nacionalni organi izvajajo bonitetni 
nadzor nad finančnimi institucijami z 
evropsko razsežnostjo ter pri tem delujejo 
kot uslužbenci organa in po njegovih 
navodilih, da bi zagotovili uporabo enakih 
nadzornih pravil v vsej Evropski uniji.
2. Organ osnutke nadzornih pravil 
predloži Komisiji ter hkrati Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Komisija jih potrdi v 
skladu s postopkom iz člena 7 ali 8.
3. V odločitvi odbora nadzornikov v 
skladu s postopkom iz člena 29(1) se 
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opredelijo pomembnejše finančne 
institucije z evropsko razsežnostjo. Pri 
merilih za opredelitev takšnih 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 
institucije, da se zagotovi premišljeno 
obvladovanje njihovih sistemskih tveganj.
5. Da se zaščitijo interesi deponentov in 
zagotovi stabilnost finančnih trgov, organ 
zagotovi, da finančne institucije z 
evropsko razsežnostjo lahko izpolnjujejo 
svoje obveznosti v državah članicah, v 
katerih delujejo. Zato organ poskrbi, da se 
ustanovijo nacionalne sheme vlog in 
skladi, ki so zasnovani tako, da lahko 
institucije z evropsko razsežnostjo 
izpolnijo obveznosti v državah članicah, v 
katerih delujejo. Organ je odgovoren za 
nadzor nad tem, ali države članice in 
njihovi nacionalni organi s temi sredstvi 
ščitijo notranji trg za finančne storitve 
pred sistemskimi tveganji.

Or. en

Obrazložitev

Ureditev upravljanja sklada EU ni bila obravnavana v zadostni meri, kar bi lahko privedlo do 
neželenih posledic. Vprašanje, ali naj bo sklad EU ustanovljen, bi bilo treba obravnavati v 
okviru dela Komisije na področju posegov v primeru čezmejne krize.

Predlog spremembe 507
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 12a
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Nadzor nad finančnimi institucijami z 
evropsko razsežnostjo

Nacionalni organi izvajajo bonitetni 
nadzor nad finančnimi institucijami z 
evropsko razsežnostjo.
Organ bo v sodelovanju z Evropskim 
odborom za sistemska tveganja in 
pristojnimi organi razvil informacijsko 
predlogo za pomembnejše institucije, da 
se zagotovi premišljeno obvladovanje 
njihovih sistemskih tveganj.
Da zaščiti evropske deponente, bo organ 
spodbujal boljše usklajevanje med sistemi 
zajamčenih vlog po vsej Evropski uniji.

Or. en

Predlog spremembe 508
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner 

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 12 a
Razvoj organa

Organ se razvija v skladu z najboljšimi 
praksami na evropski in mednarodni 
ravni. Eden od možnih pristopov je 
vzpostavitev nove ravni neposrednega 
nadzora s strani organa. Da bi preprečili 
izkrivljanja na mednarodni ravni in 
okrepili evropski sistem finančnega 
nadzora, je treba uvedbo neposrednega 
nadzora podrobno oceniti in razmisliti o 
njej, da se izboljša nadzor velikih 
finančnih institucij, med katerimi jih je 
veliko po svoji naravi svetovnih in deluje 
na ravni EU. To velja predvsem za tiste 
velike finančne institucije, ki se ukvarjajo 
z velikimi bančnimi posli za podjetja ali z 
drugimi dejavnostmi, ki bi lahko 
predstavljale sistemsko tveganje za 
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notranji trg, ter za sistemske finančne 
institucije, ki so opredeljene na 
mednarodni ravni. To vprašanje bo 
podrobneje obravnavano v prvi reviziji te 
uredbe, kot je določeno v členu 66, ki naj 
se izvede najpozneje v treh letih po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 509
Olle Schmidt

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 12 a
Organ se razvija v skladu z najboljšimi 
praksami na evropski in mednarodni 
ravni. Eden od možnih pristopov je 
vzpostavitev nove ravni neposrednega 
nadzora s strani organa. Da bi preprečili 
izkrivljanja na mednarodni ravni in 
okrepili evropski sistem finančnega 
nadzora, je treba uvedbo neposrednega 
nadzora podrobno oceniti in razmisliti o 
njej, da se izboljša nadzor velikih 
čezmejnih bank in drugih finančnih 
institucij, ki delujejo v EU. To velja 
predvsem za čezmejne banke, ki bi lahko 
predstavljale sistemsko tveganje za 
notranji trg, ter za sistemske finančne 
institucije, ki so opredeljene na 
mednarodni ravni. To vprašanje bo 
podrobneje obravnavano v prvi reviziji te 
uredbe, kot je določeno v členu 66, ki naj 
se izvede najpozneje v treh letih po 
začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Treba je analizirati in oceniti novi evropski nadzor, zlasti v zvezi s čezmejnimi finančnimi 
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institucijami, ki bi lahko predstavljale sistemsko tveganje za notranji trg. Analizo je treba 
izvesti najpozneje v treh letih.

Predlog spremembe 510
Sari Essayah

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Pristojni organi lahko z dvostranskim 
sporazumom naloge in odgovornosti 
prenesejo na druge pristojne nadzorne
organe.

1. Države članice pristojnim organom 
omogočijo, da z dvostranskim 
sporazumom, pod pogoji, ki so določeni v 
tem členu, naloge in odgovornosti 
prenesejo na druge pristojne organe.
Države članice lahko določijo posebne 
pogoje, ki jih je treba upoštevati, preden 
lahko njihovi pristojni organi sklenejo 
take sporazume, in omejijo obseg prenosa 
pooblastil na tiste naloge, ki so potrebne 
za učinkovit nadzor čezmejnih finančnih 
institucij in skupin.

Or. en

Predlog spremembe 511
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Pristojni organi lahko z dvostranskim 
sporazumom naloge in odgovornosti 
prenesejo na druge pristojne nadzorne 
organe.

1. Pristojni organi lahko z medsebojnimi 
sporazumi naloge in odgovornosti 
prenesejo na druge pristojne nadzorne 
organe.

Or. en
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Predlog spremembe 512
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Or. en

Predlog spremembe 513
Udo Bullmann

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

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

Or. en

Predlog spremembe 514
Peter Skinner

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2a. S prenosom pooblastil se prenesejo 
pristojnosti, ki so opredeljene v 
zakonodaji iz člena 1(2). Postopek, 
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izvrševanje ter upravne in sodne revizijske
postopke v zvezi s prenesenimi 
odgovornostmi ureja pravo organa, 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 515
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 pristojni organi, za zagotovitev, da 
so vse zadevne strani ustrezno obveščene.

Organ v ustrezni obliki objavi vsak 
sporazum o prenosu pooblastil, ki ga 
sklenejo pristojni organi, za zagotovitev, da 
so vse zadevne strani ustrezno obveščene. 
V teh sporazumih so navedene 
odgovornosti zadevnih pristojnih organov.

Or. en
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Predlog spremembe 516
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 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 13 a
Organ na organe v državah članicah 
prenese naloge in odgovornosti za 
izvajanje bonitetnega nadzora finančnih 
institucij z evropsko razsežnostjo iz člena 
12a.

Or. en

Obrazložitev

Da se upošteva prenos pooblastil organa v zvezi z nadzorom finančnih institucij z evropsko 
razsežnostjo.

Predlog spremembe 517
Antolín Sánchez Presedo

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Organ ima dejavno vlogo pri razvoju 
skupne evropske kulture na področju 
nadzora in doslednih nadzornih praks ter 
zagotavljanju enotnih postopkov in 
usklajenih pristopov po vsej Skupnosti, 
zato izvaja vsaj naslednje dejavnosti:

1. Organ ima dejavno vlogo pri razvoju 
skupne evropske kulture na področju 
nadzora in doslednih nadzornih praks ter 
zagotavljanju enotnih postopkov in 
usklajenih pristopov po vsej Evropski 
uniji, zato izvaja vsaj naslednje dejavnosti:

Or. en
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Predlog spremembe 518
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ba) spodbuja razvoj najboljših praks, 
vključno z učinkovitim in konstruktivnim 
dialogom med nacionalnimi organi in 
ustreznimi zainteresiranimi stranmi, 
vključno s potrošniki in sindikati delavcev 
v sektorju, ki so sestavni del skupne 
kulture nadzora.

Or. en

Obrazložitev

Nadzorni organi na nacionalni ravni lahko veliko pridobijo, če v svoje delo vključijo ustrezne 
zainteresirane strani, kot so zaposleni in potrošniki. Zaposleni v sektorjih lahko ponudijo 
pomembno znanje v zvezi z dejanskimi poslovnimi praksami podjetij – strukturami plačil, 
sistemi spodbud, znanji in spretnostmi, delovnimi pogoji – in o vplivih teh praks na profil 
tveganja podjetja.

Predlog spremembe 519
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 
plačil, spodbude, znanja in spretnosti in 
delovne pogoje.

Or. en

Obrazložitev

Nadzorni organi na nacionalni ravni lahko veliko pridobijo, če v svoje delo vključijo ustrezne 
zainteresirane strani, kot so zaposleni in potrošniki. Zaposleni v sektorjih lahko ponudijo 
pomembno znanje v zvezi z dejanskimi poslovnimi praksami podjetij – strukturami plačil, 
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sistemi spodbud, znanji in spretnostmi, delovnimi pogoji – in o vplivih teh praks na profil 
tveganja podjetja.

Predlog spremembe 520
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 ustreznim 
evropskim in mednarodnim telesom in 
tako spodbuja razvoj visoko kakovostnih 
in enotnih nadzornih standardov, vključno 
s standardi poročanja in računovodskimi 
standardi;

Or. en

Obrazložitev

Evropski nadzorni organ mora svetovati evropskim in mednarodnim oblikovalcem 
standardov, kadar je potrebno usklajevanje mednarodnih standardov, vendar se sam ne sme 
neposredno vključiti v razvoj novih standardov, kadar je ta naloga že dodeljena evropskemu 
ali mednarodnemu telesu.

Predlog spremembe 521
Sharon Bowles, Marian Harkin

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 
in enotnih nadzornih standardov, vključno 
s standardi poročanja, in upoštevanju 
načela sorazmernosti;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 522
Vicky Ford

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 
in enotnih nadzornih standardov, vključno 
s svetovnimi računovodskimi standardi in
standardi poročanja;

Or. en

Predlog spremembe 523
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 
in enotnih nadzornih standardov, vključno 
s standardi poročanja in računovodskimi 
standardi;

Or. en

Obrazložitev

Nadzorni organi na nacionalni ravni lahko veliko pridobijo, če v svoje delo vključijo ustrezne 
zainteresirane strani, kot so zaposleni in potrošniki. Zaposleni v sektorjih lahko ponudijo 
pomembno znanje v zvezi z dejanskimi poslovnimi praksami podjetij – strukturami plačil, 
sistemi spodbud, znanji in spretnostmi, delovnimi pogoji – in o vplivih teh praks na profil 
tveganja podjetja.
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Predlog spremembe 524
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

Predlog spremembe 525
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 pristojnih 
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 pristojnih 
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 526
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 pristojnem organu, zlasti ob 

(a) ustreznosti dogovorov glede
financiranja in upravljanja pristojnega 
organa, zlasti ob upoštevanju učinkovite 
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upoštevanju učinkovite uporabe 
zakonodaje iz člena 1(2) in zmogljivosti za 
odzivanje na razvoj na trgu;

uporabe zakonodaje iz člena 1(2) in 
zmogljivosti za odzivanje na razvoj na 
trgu;

Or. en

Predlog spremembe 527
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 Evropske unije in nadzorni 
praksi, vključno regulativnimi in 
nadzornimi standardi, smernicami in 
priporočili, sprejetimi na podlagi členov 7 
in 8, ter obsega, do katerega nadzorna 
praksa izpolnjuje cilje iz prava Evropske 
unije;

Or. en

Predlog spremembe 528
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 pristojne organe.

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

Or. en
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Predlog spremembe 529
Peter Skinner

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 pristojne organe.

3. Organ lahko na podlagi medsebojnega 
strokovnega pregleda izdaja smernice in 
priporočila za zadevne pristojne organe.

Or. en

Obrazložitev

Evropski nadzorni organ bi moral oblikovati ne le posamezna priporočila, temveč tudi 
splošnejše smernice za spodbujanje usklajenih praks. Vendar bi moralo biti to, glede na 
pravne ovire za vsiljevanje usklajevanja, ki presega predvideno v členu 7, še naprej 
prostovoljno.

Predlog spremembe 530
Corien Wortmann-Kool

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3a. Organ omogoči javni dostop do 
rezultatov medsebojnih strokovnih 
pregledov in najboljših praks, ki jih je 
mogoče opredeliti na podlagi teh 
medsebojnih strokovnih pregledov.

Or. en

Obrazložitev

Da bi spodbujali preglednost, je treba omogočiti javni dostop do rezultatov medsebojnih 
strokovnih pregledov in najboljših praks, ki jih je mogoče opredeliti na podlagi teh 
medsebojnih strokovnih pregledov.


