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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za pravne zadeve v splošnem podpira predlog Komisije za oblikovanje nove finančne 
nadzorne strukture, s katero bi zagotovili učinkovitejši nadzor in sprejemanje predpisov ter 
bolje prepoznavali tveganja v finančnem sistemu. Finančne krize so pokazale, da je treba 
reformirati finančne trge in institucije EU, da bi okrepili konkurenčnost s spodbujanjem 
enakih konkurenčnih pogojev ter zagotovili skladnost ureditev in predpisov. 

I. Člen 7 – Tehnični standardi

Prvi pododstavek člena 7(1) predlagane uredbe se sklicuje na direktive, ki opredeljujejo 
pravni okvir, znotraj katerega lahko organ oblikuje tehnične standarde (glej člen 1(2) osnutka 
uredbe). Omenjene direktive - št. 2006/48/EC, 2006/49/EC, 2002/87/EC, 2005/60 EC in 
94/19/EC -vsebujejo določbe o komitologiji1. Prehod s Pogodbe o ES na (lizbonsko) pogodbo 
o delovanju Evropske unije (PDEU) prinaša spremembe v postopku komitologije, točneje 
njegovo odpravo. 

V zvezi s tehničnimi standardi se je odbor odločil za potrebno uskladitev s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti v predlogu Omnibus (2009/0161(COD), medtem 
ko se člen 7 uredb o evropskem nadzornem organu osredotoča samo na postopek med 
Komisijo in organom.

II. Členi 9, 10 in 11

1. Prenos pooblastil

Osnutek uredbe prenaša posebna pooblastila na novi organ. Čeprav pogodba takšne vrste 
prenosa izrecno ne obravnava (glej člen 5 Pogodbe EU), pa sodna praksa Sodišča Evropske 
unije priznava, da lahko institucije prenesejo pooblastila na neodvisne izvršne ali nadzorne 
organe pod pogojem, da se prenos nanaša le na jasno opredeljene izvedbene pristojnosti in še 
zlasti pod pogojem, da se delegiranega organa ne pooblasti za sprejemanje odločitev glede 
politike. Poleg tega lahko institucije prenesejo le tista pooblastila, ki so bila Uniji podeljena s 
pogodbo, v skladu s postopki, predpisanimi s pogodbo (Sodišče Evropskih skupnosti, zadeva 
Meroni, 9/56, (1958), Zbirka 133 in 157).

2. Neposredni ukrepi organa

Čeprav Komisija v omejeni meri lahko prenese posebna pooblastila na organ, je sama dolžna
zagotavljati spoštovanje prava Skupnosti (z uvedbo postopka za ugotavljanje kršitev - člen 
258 PDEU). Vendar pa členi 9(6), 10(3) in 11(4) predlagane uredbe, brez poseganja v 
pristojnosti Komisije po členu 226 Pogodbe ES (novi člen 258 PDEU), podeljujejo organu 
pooblastila, s katerimi lahko, ne da bi upošteval pristojni nacionalni organ, sprejme odločitve, 
ki udeležence na trgu neposredno zavezujejo k izpolnitvi obveznosti. To je nenavaden 

                                               
1 Glej člen 151 Direktive 2006/48/ES, člen 42 Direktive 2006/49/ES, člen 21 Direktive 2002/87/ES, člen 41 
Direktive 2005/60 ES in člen 7a Direktive 94/19/ES.
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mehanizem, ki razteza sistem pooblastil med evropskimi institucijami in ki ga je treba po 
mnenju poročevalca izrecno utemeljiti. Medtem ko se s členom 10 uresničuje politična volja 
po hitrem in učinkovitem odzivanju v obdobjih krize, da se zagotovi delovanje in integriteta 
finančnega trga in sistema, se člena 9 in 11 uporabljata v običajnih vsakodnevnih razmerah.

Odbor za pravne zadeve je 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

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 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Skupnost je dosegla vse, kar je mogoče 
doseči s sedanjim statusom evropskih 
nadzornih odborov, ki ostajajo svetovalni 
organi Komisije. Komisija ne more ostati v 
položaju, ko ni nobenega mehanizma za 
zagotovitev, da nacionalni nadzorni organi 
sprejemajo najboljše mogoče nadzorne 
odločitve za mednarodne institucije, ko ni 
zadostnega sodelovanja in izmenjave 
informacij med nacionalnimi nadzornimi 
organi; ko skupni ukrepi nacionalnih 
organov zaradi upoštevanja najrazličnejših 
regulativnih in nadzornih zahtev zahtevajo 
zapleteno ureditev, ko so nacionalne 
rešitve najpogosteje edina izvedljiva 
možnost pri odzivu na težave na evropski 
ravni in ko obstajajo različne razlage istega 
pravnega besedila. Za odpravljanje teh 
pomanjkljivosti ter zagotovitev sistema, ki 
je v skladu s ciljem stabilnega in enotnega 
finančnega trga Skupnosti za finančne 

(6) Unija je dosegla vse, kar je mogoče 
doseči s sedanjim statusom evropskih 
nadzornih odborov. Unija ne more ostati v 
položaju, ko ni nobenega mehanizma za 
zagotovitev, da nacionalni nadzorni organi 
sprejemajo najboljše mogoče nadzorne 
odločitve za mednarodne institucije, ko ni 
zadostnega sodelovanja in izmenjave 
informacij med nacionalnimi nadzornimi 
organi, ko skupni ukrepi nacionalnih 
organov zaradi upoštevanja najrazličnejših 
regulativnih in nadzornih zahtev zahtevajo 
zapleteno ureditev, ko so nacionalne 
rešitve najpogosteje edina izvedljiva 
možnost pri odzivu na težave na evropski 
ravni in ko je isto pravno besedilo mogoče 
razlagati na različne načine. Za 
odpravljanje teh pomanjkljivosti ter 
zagotovitev sistema, ki je v skladu s ciljem 
stabilnega in enotnega finančnega trga 
Unije za finančne storitve, je treba 
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storitve ter nacionalne nadzorne organe 
povezuje v močno mrežo Skupnosti, je
treba oblikovati evropski sistem nadzornih 
organov.

oblikovati evropski sistem nadzornih 
organov, ki bo nacionalne nadzorne organe 
povezal v močno mrežo Unije.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Treba je uvesti učinkovit instrument 
za določitev usklajenih tehničnih 
standardov na področju finančnih storitev, 
da se zagotovijo, tudi prek enotnega 
pravilnika, enaki konkurenčni pogoji ter 
ustrezna zaščita deponentov, vlagateljev in 
potrošnikov po Evropi. Ker je organ telo z 
visoko specializiranimi strokovnjaki, je 
učinkovito in ustrezno, da se mu na 
področjih, določenih v pravu Skupnosti, 
zaupa priprava osnutkov tehničnih 
standardov, ki ne vključuje političnih 
odločitev. Komisija mora te osnutke 
tehničnih standardov potrditi v skladu s 
pravom Skupnosti, da se jim zagotovi 
zavezujoči pravni učinek. Osnutke 
tehničnih standardov mora sprejeti
Komisija. Spremeniti bi jih bilo treba, če 
na primer ne bi bili združljivi s pravom 
Skupnosti, ne bi upoštevali načela 
sorazmernosti ali bi pomeni kršitev 
temeljnih načel notranjega trga za 
finančne storitve, kot so odraženi v 
pravnem redu Skupnosti za področje 
finančnih storitev. Za zagotovitev 
neprekinjenega in hitrega postopka za 
sprejetje teh standardov je treba določiti 
časovni rok za odločitev Komisije o 
njihovi potrditvi.

(14) Treba je uvesti učinkovit instrument 
za določitev usklajenih tehničnih 
standardov na področju finančnih storitev, 
da se zagotovijo, tudi prek enotnega 
pravilnika, enaki konkurenčni pogoji ter 
ustrezna zaščita deponentov, vlagateljev in 
potrošnikov po Evropi. Ker je organ telo z 
visoko specializiranimi strokovnjaki, je 
učinkovito in ustrezno, da se mu na 
področjih, določenih v pravu Unije, zaupa 
priprava osnutkov tehničnih standardov, ki 
ne vključuje političnih odločitev. Komisija 
mora te osnutke tehničnih standardov 
potrditi v skladu s pravom Unije, da se jim 
zagotovi zavezujoči pravni učinek. 
Komisijo je treba v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pooblastiti za sprejetje tehničnih 
standardov s pomočjo delegiranih aktov. 
Prenos pooblastila mora biti izveden v 
osnovnem pravnem aktu in ga lahko 
prekliče Evropski parlament ali Svet. 
Trajanje pooblastila se mora na zahtevo 
Komisije podaljšati, razen če temu 
nasprotuje Evropski parlament ali Svet. 
Standarde sprejme Komisija v obliki 
uredb ali sklepov kot delegiranih aktov v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Beseda „delegirani“ naj 
bo vključena v naslove teh aktov. 
Standardi, ki se sprejmejo po postopku iz 
člena 7 te uredbe, začnejo veljati samo, če 
Evropski parlament ali Svet v roku treh 



PE438.267v02-00 6/14 AD\813232SL.doc

SL

mesecev temu ne nasprotuje.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Postopek oblikovanja tehničnih 
standardov iz te uredbe ne vpliva na 
pooblastila Komisije, da na lastno pobudo 
sprejme izvedbene ukrepe na podlagi 
postopkov komitologije na drugi stopnji 
Lamfalussyjeve strukture, kot je določeno 
v ustrezni zakonodaji Skupnosti. 
Vprašanja, ki jih zadevajo tehnični 
standardi, ne vključujejo političnih 
odločitev, njihovo vsebino pa omejujejo 
dokumenti Skupnosti, sprejeti na prvi 
stopnji. Oblikovanje osnutkov standardov 
v organu zagotavlja, da v celoti izkoristi 
specializirano strokovno znanje 
nacionalnih nadzornih organov.

črtano

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(20) Organu je treba za obvladovanje 
izjemnih primerov, ko zadevni pristojni 
organ dolgo časa ne ukrepa, dodeliti 
pooblastila, da v skrajnem primeru in samo 
v izrednih okoliščinah sprejme odločbe, 
naslovljene na posamezne finančne 
institucije, ki vplivajo na notranji trg. 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 
Unije zaradi obstoječih ali prihodnjih 
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institucije. uredb EU neposredno uporablja za 
finančne institucije.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(34) Države članice imajo ključno 
odgovornost za ohranjanje finančne 
stabilnosti v kriznih razmerah, zlasti v 
zvezi s stabilizacijo in reševanjem 
posameznih šibkih finančnih institucij. 
Ukrepi, ki jih organ sprejme v izrednih 
razmerah ali primerih reševanja sporov, ki 
vplivajo na stabilnost finančne institucije, 
ne smejo vplivati na fiskalne pristojnosti 
držav članic. Vzpostaviti je treba 
mehanizem, s katerim lahko države članice 
zahtevajo, da se odločba organa ponovno 
preuči.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Organu je treba za zagotovitev 
popolne samostojnosti in neodvisnosti 
dodeliti samostojni proračun, pri čemer 
prihodki izhajajo večinoma iz obveznih 
prispevkov nacionalnih nadzornih 
organov in splošnega proračuna Evropske 
unije. V zvezi s prispevkom Skupnosti je 
treba uporabljati proračunski postopek 
Skupnosti. Revizijo zaključnih računov 

(41) Organu je treba za zagotovitev 
popolne samostojnosti in neodvisnosti 
dodeliti samostojni proračun, pri čemer 
prihodki izhajajo iz splošnega proračuna 
Evropske unije. Uporabljati je treba 
proračunski postopek Unije. Revizijo 
zaključnih računov mora opravljati 
Računsko sodišče.
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mora opravljati Računsko sodišče.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 7 – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnični standardi Tehnični standardi – delegirani akti

Predlog spremembe 8

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 9

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 
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 prava Unije.

Predlog spremembe 10
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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 
notranjem trgu ali se zagotovita pravilno 
delovanje in integriteta finančnega sistema
na notranjem trgu, 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, s katero 
zahteva ukrepe, potrebne za izpolnitev 
njegovih obveznosti na 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 
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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.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 12

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 

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 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 



AD\813232SL.doc 11/14 PE438.267v02-00

SL

dejavnosti. podlagi prava Unije, vključno s 
prenehanjem posamezne dejavnosti.

Predlog spremembe 13

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 14

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, neposredno
posega v njene fiskalne pristojnosti, lahko 
v treh delovnih dneh po tem, ko je bil 
pristojni organ uradno obveščen o odločbi 
organa, obvesti organ, Komisijo in Svet, da 
pristojni organ odločbe ne bo izvajal.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica v uradnem obvestilu 
utemelji, zakaj ta odločba posega v njene 
fiskalne pristojnosti, in jasno navede, na 

Država članica v uradnem obvestilu 
utemelji, zakaj ta odločba neposredno
posega v njene fiskalne pristojnosti, in 
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kakšen način. jasno navede, na kakšen način.

Predlog spremembe 16

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.

Predlog spremembe 17

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.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar država članica meni, da odločba, 
sprejeta na podlagi člena 10(2), posega v 
njene fiskalne pristojnosti, lahko v treh 
delovnih dneh po tem, ko je bil pristojni 
organ uradno obveščen o odločbi organa, 
obvesti organ, Komisijo in Svet, da 

3. Kadar država članica meni, da odločba, 
sprejeta na podlagi člena 10(2), 
neposredno posega v njene fiskalne 
pristojnosti, lahko v treh delovnih dneh po 
tem, ko je bil pristojni organ uradno 
obveščen o odločbi organa, obvesti organ, 
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pristojni organ odločbe ne bo izvajal. Komisijo in Svet, da pristojni organ 
odločbe ne bo izvajal.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica v uradnem obvestilu 
utemelji, zakaj ta odločba posega v njene 
fiskalne pristojnosti, in jasno navede, na 
kakšen način.

Država članica v uradnem obvestilu 
utemelji, zakaj ta odločba neposredno
posega v njene fiskalne pristojnosti, in 
jasno navede, na kakšen način.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Èlen 48 – odstavek 1 – toèka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) obvezni prispevki nacionalnih javnih 
organov, pristojnih za nadzor nad 
finančnimi institucijami;

črtano
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