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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Komisija je na podlagi priporočil iz poročila skupine pod vodstvom Jacquesa de Larosièra 
pripravila predloge za novo evropsko strukturo finančnega nadzora. Namen teh zakonodajnih 
predlogov, ki jih je Komisija objavila 23. septembra 2009, je oblikovati:

- Evropski sistem finančnih nadzornikov (v nadaljnjem besedilu: ESFS) za nadzor 
posameznih finančnih institucij („mikrobonitetni nadzor“), ki ga sestavlja mreža 
nacionalnih finančnih nadzornih organov, ki delujejo v povezavi z novimi evropskimi 
nadzornimi organi1, s čimer se združuje vseobsegajoč evropski okvir za finančni 
nadzor s strokovnim znanjem lokalnih in mikrobonitetnih organov za nadzor;

- Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB) za spremljanje in ocenjevanje groženj 
za stabilnost finančnega sistema kot celote („makrobonitetni nadzor“). 

Evropski nadzorni organi bodo organi Skupnosti s statusom pravne osebe, njihov cilj pa bo
prispevati k (i) izboljšanju ravni regulacije in nadzora na notranjem trgu, (ii) zagotavljanju 
integritete in urejenega vodenja/delovanja finančnih trgov ter (iii) zaščiti stabilnosti 
finančnega sistema ob krepitvi usklajevanja nadzora na evropski in mednarodni ravni. 

Stališče pripravljavca mnenja

Pripravljavec mnenja podpira poglavitno usmeritev predloga, njegov namen pa je, da bi 
mnenje Odbora za pravne zadeve konstruktivno prispevalo k delu glavnega pristojnega 
odbora. Po njegovem mnenju so daljnosežne reforme finančnih trgov in institucij EU 
potrebne, da se poveča konkurenčnost s spodbujanjem enakih konkurenčnih pogojev in da se 
zagotovi čim večja skladnost ureditev in predpisov. Meni, da je predlog – z nekaterimi 
izboljšavami in inovacijami, kot so predlagane v pričujočem osnutku mnenja – bistvenega 
pomena za zagotavljanje učinkovitejšega nadzora in oblikovanja predpisov ter za boljše 
prepoznavanje tveganj v finančnem sistemu.

Pripravljavec mnenja je trdno prepričan, da nobena pristojnost organa za sprejemanje 
odločitev ne bi smela delovati tako, da bi nacionalnim nadzornim organom preprečevala 
opravljanje njihovih regulativnih nalog ali da bi spodbujala regulativno negotovost pri 
posameznih akterjih, nad katerimi se izvaja lokalni nadzor2. Zato bi moral organ ohraniti 
možnost sprejemanja individualnih odločb v zvezi z udeleženci na finančnem trgu v izrednih 
razmerah v skladu s členom 10(3).  
                                               
1 To so Evropski bančni organ (European Banking Authority – EBA), Evropski organ za zavarovanja in poklicne 
pokojnine (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) in Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge (European Securities and Markets Authority – ESMA).
2 Sodišče Evropskih skupnosti je v primeru Meroni (Meroni proti Visoki oblasti, C-9/56, in C-10/56, 1958  
Receuil str. 133 in str. 157)  odločilo, da institucija ne sme prenesti pooblastil, ki jih sama nima. Če se organu 
podeli pristojnost odločanja o tem, ali je pristojni nacionalni organ deloval skladno z zakonodajo Skupnosti, kot 
se predlaga v členih 9(6) in 11(3), bi to pomenilo, da se organu podeli pristojnosti, ki presegajo opredeljena 
izvršna pooblastila, med katera sodijo odločitve v zadevah, v katerih se presoja o pravilnem izvajanju 
zakonodaje.
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Kar zadeva vsakodnevne razmere, je Odbor za pravne zadeve na podlagi obsežnega 
kompromisa sprejel predloge sprememb v zvezi s pristojnostmi organov na področju 
sprejemanja individualnih odločb za tržne udeležence v vsakodnevnih razmerah (člen 9(6) in 
11(4)), pri čemer predlaga uvedbo postopka med organom in Komisijo, da se bolje uskladijo 
pristojnosti organov s pristojnostmi Komisije, ki so bile tej podeljene v skladu s členom 17(1) 
Pogodbe EU in členom 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

Zavezujoča pravila bi bilo treba oblikovati izključno na ravni EU, bodisi da to storijo 
institucije EU ali evropski nadzorni organi pod nadzorom teh institucij, s čimer se upošteva 
načelo subsidiarnosti. Pripravljavec mnenja vseeno meni, da je bistveno izogniti se razlagam, 
ki niso sorazmerne s cilji, ki so pretirano podrobne ali včasih neprimerne, ker so bile 
pripravljene v naglici brez pravega dialoga. Zato odločno podpira sodelovanje udeležencev na 
trgu pri procesu sprejemanja odločitev. 

Sodelovanje in izmenjava informacij med mikro in makro ravnjo je bistvena. Vseeno je 
pomembno, da so vsa pooblastila organa na tem področju skladna z obveznostmi varovanja 
poslovnih skrivnosti, kot so opredeljene v zakonodaji EU, da zaupne informacije ostanejo 
nedostopne organom in oblastem, ki do njih niso upravičene. Bistveno je tudi upoštevati, da 
bo v nekaterih primerih težko zagotoviti anonimnost združenih podatkov, preden bodo 
posredovani izven obsega pristojnih organov1. Zato pripravljavec mnenja meni, da je treba 
zaupne podatke varovati dosledno in v skladu z zakonodajo EU. 

Poleg teh pomembnejših vprašanj je tudi trdno prepričan, da bi bilo treba bolje opredeliti in 
dodatno izboljšati posredniško vlogo organa. Poleg tega bi moral biti organ mednarodno bolj 
izpostavljen, sporazumi, ki jih sklepa, pa bi morali ostati nezavezujoči. Podpreti bi bilo treba 
dodatne ukrepe za povečanje preglednosti in spodbujati uporabo upravnih standardov. 

Pripravljavec mnenja nazadnje meni, da bi bilo treba dodatno razmisliti o tem, kako 
zagotoviti, da se bo v predlogu zadovoljivo odražalo varstvo potrošnikov in vlagateljev.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Med finančno krizo v obdobju 
2007/2008 so se pokazale pomembne 

(1) Med finančno krizo v obdobju 
2007/2008 so se pokazale pomembne 

                                               
1 Trgi v nekaterih državah članicah so na primer omejeni na majhno število pomembnejših igralcev. Zato bi 
razkritje kakršnih koli združenih podatkov dejansko razkrilo informacije o posameznih podjetjih.
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pomanjkljivosti pri finančnem nadzoru v 
posameznih primerih in v zvezi s celotnim 
finančnim sistemom. Nadzorni modeli na 
nacionalni ravni zaostajajo za
integriranostjo in medsebojno povezanostjo 
evropskih finančnih trgov, na katerih več 
finančnih družb posluje čezmejno. Med 
krizo so se pokazale pomanjkljivosti na 
področju sodelovanja, usklajevanja, 
dosledne uporabe prava Skupnosti in 
zaupanja med nacionalnimi nadzornimi 
organi.

pomanjkljivosti pri finančnem nadzoru v 
posameznih primerih in v zvezi s celotnim 
finančnim sistemom. Nadzorni modeli na 
nacionalni ravni so se izkazali za 
nezadostne, da bi se spoprijemali z
integriranostjo in medsebojno povezanostjo 
evropskih finančnih trgov, na katerih več 
finančnih družb posluje čezmejno. Med 
krizo so se pokazale pomanjkljivosti na 
področju sodelovanja, usklajevanja, 
dosledne uporabe prava Skupnosti in 
zaupanja med nacionalnimi nadzornimi 
organi.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Organu je treba za obvladovanje 
izjemnih primerov, ko zadevni pristojni 
organ dolgo časa ne ukrepa, dodeliti 

(20) Organu je treba za obvladovanje 
izjemnih primerov, ko zadevni pristojni 
organ dolgo časa ne ukrepa, dodeliti 



PE430.969v02-00 6/21 AD\813230SL.doc

SL

pooblastila, da v skrajnem primeru sprejme 
odločbe, naslovljene na posamezne 
finančne institucije. To pooblastilo je treba 
omejiti na izjemne okoliščine, v katerih 
pristojni organ ne ravna v skladu z 
odločbami, ki so naslovljene nanj, in v 
katerih se pravo Skupnosti zaradi 
obstoječih ali prihodnjih uredb EU 
neposredno uporablja za finančne 
institucije.

pooblastila, da v skrajnem primeru in zgolj 
v nujnih okoliščinah sprejme odločbe, 
naslovljene na posamezne finančne 
institucije. To pooblastilo je treba omejiti 
na izjemne okoliščine, v katerih pristojni 
organ ne ravna v skladu z odločbami, ki so 
naslovljene nanj, in v katerih se pravo 
Skupnosti zaradi obstoječih ali prihodnjih 
uredb EU neposredno uporablja za 
finančne institucije.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Organ mora dejavno spodbujati 
nadzorno konvergenco po vsej Skupnosti s 
ciljem vzpostavitve skupne kulture na 
področju nadzora.

(25) Organ mora dejavno spodbujati 
nadzorno konvergenco po vsej Uniji s 
ciljem vzpostavitve skupne kulture na 
področju nadzora in obenem v celoti 
spoštovati fiskalno odgovornost držav 
članic.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Za zaščito finančne stabilnosti je treba 
zgodaj opredeliti čezmejne in 
medsektorske trende, mogoča tveganja in 
ranljivosti, ki izhajajo iz mikrobonitetne 
ravni. Organ mora v okviru svoje 
pristojnosti spremljati in oceniti takšen 
razvoj ter redno ali po potrebi 
priložnostno obveščati Evropski 
parlament, Svet, Komisijo, druge evropske 
nadzorne organe in Evropski odbor za 
sistemska tveganja, kadar je to potrebno. 
Organ mora usklajevati tudi teste izjemnih 

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

vsej Uniji, s katerimi se oceni 
prilagodljivost udeležencev na finančnem 
trgu na neugodne razmere na trgu, in 
zagotoviti, da se na nacionalni ravni za 
take teste uporablja čim bolj usklajena 
metodologija.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Zaradi globalizacije finančnih storitev 
in vse večjega pomena mednarodnih 
standardov mora organ spodbujati dialog in 
sodelovanje z nadzornimi organi zunaj 
Skupnosti. V celoti mora spoštovati 
obstoječe vloge in pristojnosti evropskih 
institucij v zvezi z organi zunaj Skupnosti
in v mednarodnih forumih.

(29) Zaradi globalizacije finančnih storitev 
in vse večjega pomena mednarodnih 
standardov mora organ spodbujati dialog in 
sodelovanje z nadzornimi organi zunaj 
Skupnosti. V celoti spoštuje obstoječe 
vloge in pristojnosti evropskih institucij v 
zvezi z organi zunaj Unije in v 
mednarodnih forumih. Organ bi moral 
imeti tudi možnost, da izkoristi 
sodelovanje, ki ga Komisija že uživa z 
mednarodnimi forumi.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Organ mora imeti za učinkovito 
opravljanje svojih nalog pravico, da 
zahteva vse potrebne informacije. Da se 
prepreči podvajanje obveznosti poročanja 
za udeležence na finančnem trgu, morajo te 
informacije običajno zagotoviti nacionalni 
nadzorni organi, ki so najbliže finančnim 
trgom in udeležencem na trgu. Vendar 
mora imeti organ pristojnost, da 
informacije zahteva neposredno od 
udeležencev na finančnem trgu in drugih 
strank, če nacionalni pristojni organ takih 
informacij ne zagotovi ali jih ne more 

(31) Organ mora imeti za učinkovito 
opravljanje svojih nalog pravico, da 
zahteva vse potrebne informacije. Da se 
prepreči podvajanje obveznosti poročanja 
za udeležence na finančnem trgu, morajo te 
informacije običajno zagotoviti nacionalni 
nadzorni organi, ki so najbliže finančnim 
trgom in udeležencem na trgu, pri tem pa 
velja obveznost, da se zaupnih informacij 
ne sme dati na voljo organom in oblastem, 
ki do tega niso upravičene. Vendar mora 
imeti organ pristojnost, da informacije 
zahteva neposredno od udeležencev na 
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zagotoviti pravočasno. Določiti je treba 
obveznost organov držav članic, da organu 
pomagajo pri uveljavljanju takih 
neposrednih zahtev.

finančnem trgu in drugih strank, če 
nacionalni pristojni organ takih informacij 
ne zagotovi ali jih ne more zagotoviti 
pravočasno. Določiti je treba obveznost 
organov držav članic, da organu pomagajo 
pri uveljavljanju takih neposrednih zahtev.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Države članice imajo ključno 
odgovornost za ohranjanje finančne 
stabilnosti na področju kriznega
upravljanja, zlasti v zvezi s stabilizacijo in 
reševanjem posameznih šibkih udeležencev 
na finančnem trgu. Ukrepi, ki jih organ 

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

razmerah ali primerih reševanja sporov, ki 
vplivajo na stabilnost finančne institucije, 
ne smejo vplivati na fiskalne pristojnosti 
držav članic. Vzpostaviti je treba 
mehanizem, s katerim lahko države članice 
zahtevajo, da se odločba organa ponovno 
preuči.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 11
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Cilj organa je prispevati k: (i) boljšemu 
delovanju notranjega trga, kar vključuje 
zlasti visoko, učinkovito in usklajeno 
stopnjo ureditve in nadzora, (ii) zaščiti 
vlagateljev, (iii) zagotovitvi integritete, 
učinkovitosti in pravilnega delovanja 
finančnih trgov, (iv) zaščiti stabilnosti 
finančnega sistema in (v) krepitvi 
mednarodnega usklajevanja nadzora. V ta 
namen organ prispeva k zagotavljanju 
dosledne, smotrne in učinkovite uporabe 
zakonodaje Skupnosti iz člena 1(2), 
spodbuja nadzorno konvergenco ter izdaja 
mnenja za Evropski parlament, Svet in 
Komisijo. Organ je del evropskega sistema 
finančnih nadzornih organov (v nadaljnjem 
besedilu:

4. Cilj organa je prispevati k: (i) boljšemu 
delovanju notranjega trga, kar vključuje 
zlasti visoko, učinkovito in usklajeno 
stopnjo ureditve in nadzora, (ii) zaščiti 
vlagateljev, (iii) zagotovitvi integritete, 
učinkovitosti in pravilnega delovanja 
finančnih trgov, (iv) zaščiti stabilnosti 
finančnega sistema in (v) krepitvi 
mednarodnega usklajevanja nadzora, pri 
čemer se upošteva potreba po okrepljenem 
sodelovanju in inovacijah na notranjem 
trgu ter zagotovitvi globalne 
konkurenčnosti. V ta namen organ 
prispeva k zagotavljanju dosledne, smotrne 
in učinkovite uporabe zakonodaje 
Skupnosti iz člena 1(2), spodbuja nadzorno 
konvergenco ter izdaja mnenja za Evropski 
parlament, Svet in Komisijo. Organ je del 
evropskega sistema finančnih nadzornih 
organov (v nadaljnjem besedilu:

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izdajanje smernic in priporočil, kot je 
določeno v členu 8;

(b) izdajanje nezavezujočih smernic in 
priporočil, kot je določeno v členu 8;

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnični standardi Tehnični standardi – delegirani akti
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Preden organ te osnutke predloži Komisiji, 
po potrebi organizira odprta javna 
posvetovanja o tehničnih standardih ter
analizira morebitne s tem povezane stroške 
in koristi.

Preden organ te osnutke predloži Komisiji, 
po potrebi organizira odprta javna 
posvetovanja o tehničnih standardih, pri 
čemer udeleženci na finančnih trgih 
sodelujejo pri pripravi osnutkov vseh 
pravil, ki bodo veljala zanje, da se 
zagotovi sorazmernost pravil s cilji, za 
katere so namenjena, in prepreči njihova 
čezmernost ter analizira morebitne s tem 
povezane stroške in koristi.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija sprejme standarde v obliki 
uredb ali sklepov ter jih objavi v Uradnem 
listu Evropske unije.

2. Standarde sprejme Komisija v obliki 
uredb ali sklepov kot delegirane akte v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju
Evropske unije.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za vzpostavitev doslednih, smotrnih in 
učinkovitih nadzornih praks znotraj 
sistema ESFS ter zagotovitev skupne, 
enotne in usklajene uporabe zakonodaje 
Skupnosti organ izdaja smernice in 

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

priporočila, naslovljena na pristojne organe 
ali udeležence na finančnem trgu. Organ 
opravi odprta javna posvetovanja o 
smernicah in priporočilih ter analizira 
morebitne stroške in koristi, povezane z 
njimi. Smernice se objavijo na spletni 
strani organa.

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

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

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

Kadar pristojni organ ne upošteva teh 
smernic ali priporočil, o svojih razlogih za 
tako ravnanje obvesti organ. Organ objavi 
te razloge, pri čemer o svoji nameri 
ustrezno obvesti pristojni organ.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dosledna uporaba pravil Skupnosti Neuporaba zakonodaje Unije
1. Kadar pristojni organ ni pravilno
uporabil zakonodaje iz člena 1(2), zlasti če 
ni preveril, ali udeleženec na finančnem 
trgu izpolnjuje zahteve iz navedene 
zakonodaje, ima organ pooblastila iz 
odstavkov 2, 3 in 6 tega člena.

1. Kadar pristojni organ ni uporabil 
zakonodaje iz člena 1(2), zlasti če ni 
preveril, ali udeleženec na finančnem trgu 
izpolnjuje zahteve iz navedene zakonodaje, 
ima organ pooblastila iz odstavkov 2, 3 in 
6 tega člena.

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 zakonodaje 
Skupnosti.

2. Organ lahko na zahtevo enega ali več 
pristojnih organov, Evropskega 
parlamenta, Sveta ali Komisije ali na 
lastno pobudo ter po tem, ko je o zadevi 
obvestil ustrezni pristojni organ, preiskuje 
domnevno neuporabo zakonodaje Unije.

Pristojni organ brez poseganja v 
pooblastila iz člena 20 organu takoj 
zagotovi vse informacije, ki jih organ 
potrebuje za svojo preiskavo.

Pristojni organ brez poseganja v 
pooblastila iz člena 20 organu takoj 
zagotovi vse informacije, ki jih organ 
potrebuje za svojo preiskavo.

3. Organ lahko najpozneje v dveh mesecih 
po začetku preiskave na zadevni pristojni 
organ naslovi priporočilo, v katerem 
navede ukrepe, potrebne za uskladitev z 

Organ lahko najpozneje v dveh mesecih po 
začetku preiskave na zadevni pristojni 
organ naslovi priporočilo, v katerem 
navede ukrepe, potrebne za uskladitev z 
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zakonodajo Skupnosti. zakonodajo Unije.
Pristojni organ v desetih delovnih dneh po 
prejemu priporočila Organ obvesti o 
ukrepih, ki jih je sprejel ali jih namerava 
sprejeti za zagotovitev skladnosti z 
zakonodajo Skupnosti. 

Pristojni organ v desetih delovnih dneh po 
prejemu priporočila Organ obvesti o 
ukrepih, ki jih je sprejel ali jih namerava 
sprejeti za zagotovitev skladnosti z 
zakonodajo Unije. 

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 Unije, 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 Unije.

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

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

Komisija zagotovi spoštovanje pravice 
naslovnikov odločbe, da podajo izjavo.

Komisija zagotovi spoštovanje pravice 
naslovnikov odločbe, da podajo izjavo.

Organ in pristojni organi Komisiji 
zagotovijo vse potrebne informacije.

Organ in pristojni organi Komisiji 
zagotovijo vse potrebne informacije.

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 Komisije.

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 
udeležence na finančnem trgu, brez 
poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 226 Pogodbe sprejme 
individualno odločbo, naslovljeno na 
udeleženca na finančnem trgu, v katerem 
zahteva ukrepe, potrebne za izpolnitev 
njenih obveznosti na podlagi prava 
Skupnosti, vključno s prenehanjem 

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 
notranjem trgu ali se zagotovita pravilno 
delovanje in integriteta finančnega sistema 
pri čezmejnih dejavnostih, lahko organ, 
kadar se ustrezne zahteve zakonodaje iz 
člena 1(2) neposredno uporabljajo za 
udeležence na finančnem trgu, brez 
poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 258 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejme individualno 
odločbo, naslovljeno na udeleženca na 
finančnem trgu, v katerem zahteva ukrepe, 
potrebne za izpolnitev njenih obveznosti na 
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posamezne dejavnosti. podlagi prava Unije, vključno s 
prenehanjem posamezne dejavnosti. 
Preden organ sprejme posamezno 
odločitev, mora o tem obvestiti Komisijo.
Komisija zagotovi spoštovanje pravice 
naslovnikov odločbe, da podajo izjavo.
Organ in pristojni organi Komisiji 
zagotovijo vse potrebne informacije.
Komisija se v dveh tednih po prejemu 
osnutka odločbe organa odloči, ali bo 
potrdila osnutek odločbe. Komisija tega 
roka ne sme podaljšati. Komisija lahko 
osnutek odločbe potrdi le delno ali s 
spremembami, če je to v interesu Unije.
Če Komisija ne potrdi osnutka odločbe ali 
ga potrdi samo delno ali s spremembami, 
nemudoma obvesti organ v obliki 
uradnega mnenja.
Organ v roku enega tedna od prejema 
uradnega mnenja pregleda svojo odločbo 
in jo prilagodi uradnemu mnenju 
Komisije ter jo nemudoma posreduje 
Komisiji.
Komisija v roku enega tedna po prejemu 
spremenjene odločbe organa odloči, ali jo 
bo potrdila ali zavrnila.
Če Komisija zavrne spremenjeno odločbo, 
se šteje, da odločba ni bila sprejeta.

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

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

7. Odločbe, sprejete na podlagi 
odstavka 6, 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 4 ali 6, so v skladu s temi 
odločbami.

7. 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.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 11 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Reševanje sporov med pristojnimi organi Reševanje sporov med pristojnimi organi v 
čezmejnih zadevah

Predlog spremembe 19

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, ki zadevajo zakonodajo 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.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Da bi lahko opravljal nalogo 
spodbujanja in usklajevanja, se organ v 
celoti obvešča o vseh pomembnih 
dogodkih, povezanih z razmerami iz 
odstavka 1, ter pozove, naj se kot 
opazovalec udeleži vseh srečanj ustreznih 
nacionalnih pristojnih nadzornih 
organov.
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Predlog spremembe 21

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 odločitvami, ki jih je o isti 
zadevi sprejel pristojni organ. Ukrepi 
pristojnih organov v zvezi z vprašanji, ki 
jih obravnava odločba, sprejeta na 
podlagi odstavka 3, so v skladu s to 
odločbo.

Predlog spremembe 22

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 
udeleženec na finančnem trgu 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 udeleženca na finančnem trgu, s katero 
zahteva ukrepe, potrebne za izpolnitev 
njenih obveznosti na podlagi prava 
Skupnosti, vključno s prenehanjem 
posamezne dejavnosti.

4. Kadar pristojni organ ne ravna v skladu 
z odločbo organa in zato ne zagotavlja, da 
udeleženec na finančnem trgu izpolnjuje 
zahteve, ki se na podlagi zakonodaje iz 
člena 1(2) neposredno uporabljajo zanjo, 
lahko organ brez poseganja v pooblastila 
Komisije na podlagi člena 258 Pogodbe o
delovanju Evropske unije sprejme 
individualno odločbo v skladu s 
postopkom, določenim v členu 9(6), 
naslovljeno na udeleženca na finančnem 
trgu, s katero zahteva ukrepe, potrebne za 
izpolnitev njenih obveznosti na podlagi 
prava Unije, vključno s prenehanjem 
posamezne dejavnosti.
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) delovanjem v vlogi posrednika na 
zahtevo pristojnih organov ali na lastno 
pobudo, brez poseganja v člen 11;

(3) izvajanjem nezavezujočega 
posredovanja na zahtevo pristojnih 
organov, brez poseganja v člen 11;

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ lahko brez poseganja v pristojnosti 
institucij Skupnosti razvija stike z 
nadzornimi organi iz tretjih držav.
Sprejema lahko upravne dogovore z 
mednarodnimi organizacijami in upravami 
tretjih držav.

Organ lahko brez poseganja v pristojnosti 
institucij EU razvija stike z nadzornimi 
organi iz tretjih držav. Sprejema lahko 
upravne dogovore z mednarodnimi 
organizacijami in upravami tretjih držav. S 
temi dogovori se ne vzpostavljajo pravne 
obveznosti za Unijo in njene države 
članice.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi in drugi javni organi 
držav članic organu na njegovo zahtevo 
predložijo vse informacije, ki jih potrebuje 
za izvajanje nalog, dodeljenih s to uredbo.

1. Pristojni organi in drugi javni organi 
držav članic organu na njegovo zahtevo 
predložijo vse informacije, ki jih potrebuje 
za izvajanje nalog, dodeljenih s to uredbo, 
ob popolnem upoštevanju veljavnih 
določb o zaupnosti in varstvu podatkov iz 
ustrezne zakonodaje Unije.
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Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ lahko zahteva tudi, da se mu 
informacije zagotavljajo v rednih časovnih 
presledkih.

Organ lahko zahteva tudi, da se mu 
informacije zagotavljajo v rednih časovnih 
presledkih. Za vsako takšno zahtevo se, 
kjer je to mogoče, uporabljajo skupne 
oblike poročanja.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 22 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Interesna skupina za vrednostne papirje in 
trge

Ustanovitev interesne skupine za 
vrednostne papirje in trge

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za posvetovanje z zainteresiranimi 
stranmi na področjih, pomembnih za 
naloge organa, se ustanovi interesna 
skupina za vrednostne papirje in trge.

1. Organ ustanovi interesno skupino za 
vrednostne papirje in trge za posvetovanje 
z zainteresiranimi stranmi na področjih, 
pomembnih za naloge organa.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odbor nadzornikov pri odločanju čim bolj
zagotavlja ustrezno geografsko 
uravnoteženost in zastopanost 

Odbor nadzornikov pri odločanju 
zagotavlja ustrezno geografsko 
uravnoteženost in zastopanost 
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zainteresiranih strani iz celotne Skupnosti. zainteresiranih strani iz celotne Skupnosti.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Organ zagotavlja, da nobena od odločb, 
sprejetih na podlagi člena 10 ali 11, v 
ničemer ne posega v fiskalne pristojnosti 
držav članic.

1. Organ zagotavlja, da nobena od odločb, 
sprejetih na podlagi člena 10 ali 11, 
neposredno ne posega v fiskalne
pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar država članica meni, da odločba, 
sprejeta na podlagi člena 11, posega v 
njene fiskalne pristojnosti, lahko v enem 
mesecu po tem, ko je bil pristojni organ 
uradno obveščen o odločbi organa, obvesti 
organ in Komisijo, da pristojni organ 
odločbe ne bo izvajal.

2. Kadar država članica meni, da odločba, 
sprejeta na podlagi člena 11, posega v 
njene fiskalne pristojnosti, lahko v treh 
delovnih dneh po tem, ko je bil pristojni 
organ uradno obveščen o odločbi organa, 
obvesti organ, Svet in Komisijo.
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Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ v enem mesecu po prejemu 
uradnega obvestila države članice to 
državo članico obvesti, ali bo svojo 
odločbo ohranil, jo spremenil ali 
razveljavil.

Organ v enem tednu po prejemu uradnega 
obvestila države članice to državo članico 
obvesti, ali bo svojo odločbo ohranil, jo 
spremenil ali razveljavil. Če pri svoji 
odločbi ostaja ali jo spreminja, organ 
navede, da odločba ne vpliva na fiskalne 
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pristojnosti.
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Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če organ ohrani svojo odločbo, Svet na 
podlagi kvalificirane večine, kot je 
določeno v členu 205 Pogodbe, v dveh 
mesecih odloči, ali se odločba organa 
ohrani ali razveljavi.

Če organ ohrani svojo odločbo, Svet na 
podlagi kvalificirane večine, kot je 
določeno v členu 238 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, v enem mesecu
odloči, ali se odločba organa ohrani ali 
razveljavi.
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