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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ozadje predloga

Evropska komisija predlaga vzpostavitev novega ustroja finančne regulacije v Evropski uniji, 
s katerim bi izboljšala kakovost in doslednost nadzora, zagotovila učinkovitejše oblikovanje 
in izvrševanje pravil ter boljšo opredelitev tveganj v finančnem sistemu. Predlaga 
vzpostavitev evropskega sistema finančnih nadzornih organov, ki bi ga sestavljala mreža 
nacionalni finančnih nadzornih organov, ki bi delovali v povezavi s tremi evropskimi 
nadzornimi organi: Evropskim bančnim organom, Evropskim organom za zavarovanja in 
poklicne pokojnine ter Evropskim organom za vrednostne papirje in trge. Za nadzor in oceno 
morebitnih groženj finančni stabilnosti bi ustanovili Evropski odbor za sistemska tveganja. 

Odbor za pravne zadeve je sprejel mnenje, v katerem na splošno podpira omenjene cilje 
Komisije in predlagano strukturo, vendar meni, da je treba spoštovati načelo subsidiarnosti ter 
da morajo države članice in nacionalni finančni nadzorni organi ohraniti pristojnost, kjer je to 
ustrezno. 

Ključna vprašanja

Ključna vprašanja pripravljavca mnenja v zvezi s tem, kako daleč bodo segala pooblastila 
evropskih nadzornih organov in Komisije pri oblikovanju pravil, v zvezi s prenosom 
pooblastil za sprejemanje zavezujočih odločitev na evropske nadzorne organe in glede tega, 
kakšna bo vloga evropskih nadzornih organov pri reševanju morebitnih nesoglasij med 
nacionalnimi finančnimi nadzornimi organi, so bila obravnavana v končnem mnenju. 

Ker se direktiva sklicuje na 11 drugih direktiv, med katerimi nekatere še niso začele veljati ali 
pa bodo morda znatno spremenjene, bi bilo zaželeno, če bi bilo na voljo več časa za 
poglobljeno pravno analizo. Vseeno pa se mnenje odbora za pravne zadeve namerava tvorno 
uporabiti pri delu pristojnega odbora.

Tehnični standardi

V skladu s predlogi bodo evropski nadzorni organi lahko pripravili osnutke tehničnih 
standardov, ki jih bo potrdila Komisija. Čeprav je v uvodni izjavi določeno, da tehnični 
standardi ne bi smeli vključevati političnih odločitev, pa kaže, da so sedanje določbe 
nepotrebno ohlapne glede obsega, saj je v obrazložitvenemu memorandumu prožnost 
opredeljena kot eno od vodilnih načel. Čeprav se pripravljavec mnenja strinja, da je za 
učinkovito delovanje evropskih nadzornih organov pri razvijanju osnutkov tehničnih 
standardov potrebno nekaj prožnosti, pa meni, da so spremembe potrebne v nekaterih 
primerih, kjer bi razvijanje osnutkov tehničnih standardov lahko vključevalo politične 
odločitve.

Ker je Komisija predlog predložila pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, je bilo 
treba predlagani postopek za sprejetje tehničnih standardov prilagoditi Pogodbi o delovanju 
Evropske unije. V skladu s pristopom pripravljavca mnenja, da bi morala biti pristojnost za 
sprejemanje tehničnih standardov z delegiranimi akti v skladu s členom 290 PDEU prenesena 
na Komisijo, je odbor sprejel sveženj predlogov sprememb. Namen teh predlogov sprememb 
je sprememba 11 direktiv, ki jih spreminja predlog Komisije, samo v zvezi s tehničnimi 
standardi in novimi organi. V vse ostale določbe o komitologiji iz spremenjenih direktiv ti 



PE438.379v02-00 4/63 AD\813235SL.doc

SL

predlogi sprememb še ne posegajo, kakor je določeno v predlogu nove uvodne izjave 
14a (novo), vendar odbor meni, da jih je treba spremeniti čim prej in v skladu z načeli iz 
Szajerjevega poročila1 (glej zlasti točko 18) ter tako v kar največjem obsegu dati prednost 
delegiranim aktom. 

Namen svežnja sprejetih predlogov sprememb je natančno spremljanje predlogov iz 
Szajerjevega poročila, tako da se predlaga prenos pooblastil na Komisijo v skladu s 
členom 290 PDEU za omejen čas (v tem primeru pet let), ki ga je na zahtevo Komisije 
mogoče podaljšati za nadaljnja obdobja petih let, možnost Parlamenta ali Sveta, da jih kadar 
koli prekliče, in možnost, da jim Parlament ali Svet nasprotuje v roku treh mesecev. 

V zvezi s standardi, ki jih pripravijo organi in jih sprejme Komisija, se predlogi sprememb 
sklicujejo na postopek iz člena 7 treh uredb o treh evropskih nadzornih organih.

Reševanje sporov med nacionalnimi nadzornimi organi

Posamezne direktive, ki urejajo delovanje evropskih nadzornih organov, predlagajo naslednje 
mehanizme, ki omogočajo: da lahko evropski nadzorni organ odloča, kadar nacionalni 
finančni nadzorni organ ni deloval v skladu z enim od njegovih priporočil; da evropski 
nadzorni organi rešujejo spore med nacionalnimi finančnimi nadzornimi organi. Skrbi 
pripravljavca mnenja, da bi bil lahko prenos diskrecije na nove agencije v nasprotju s sodno 
prakso Sodišča Evropske unije2, v skladu s katero agencije Skupnosti ne morejo prekoračiti 
jasno določenih meja izvršilnih pooblastil in ne smejo uporabljati diskrecijskih pooblastil, in 
da institucija ne sme prenesti pooblastil, ki niso njena, se odražajo v posebnih predlogih 
sprememb o delu evropskih nadzornih organov pri reševanju težav pri pripravi osnutkov. 
Zlasti se nanašajo na reševanje sporov. 

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 spremembe1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Med finančno krizo v 
obdobju 2007/2008 so se pokazale 
pomembne pomanjkljivosti pri finančnem 
nadzoru v posameznih primerih in v zvezi s 

(1) Med finančno krizo v 
obdobju 2007/2008 so se pokazale 
pomembne pomanjkljivosti pri finančnem 
nadzoru v posameznih primerih in v zvezi s 

                                               
1 Poročilo odbora za pravne zadeve z dne 29. marca 2010; poročevalec Jozsef Szajer, PE439.171v03-00.
2 Sodbi Sodišča z dne 13. junija 1958, v zadevah C -9/56 in 10/56, Meroni proti Visoki oblasti, [1958] Recueil 
133 in 157.
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celotnim finančnim sistemom. Nadzorni 
modeli na nacionalni ravni zaostajajo za 
integriranostjo in medsebojno povezanostjo
evropskih finančnih trgov, na katerih 
veliko finančnih podjetij posluje čezmejno 
ter ponuja finančne storitve podjetjem in 
potrošnikom. Med krizo so se pokazale 
pomanjkljivosti na področju sodelovanja, 
usklajevanja, enotne uporabe zakonodaje 
Skupnosti in zaupanja med nacionalnimi 
nadzornimi organi.

celotnim finančnim sistemom. Nadzorni 
modeli na nacionalni ravni zaostajajo za 
integriranostjo in medsebojno povezanostjo 
evropskih finančnih trgov, na katerih 
veliko finančnih družb posluje čezmejno. 
Med krizo so se pokazale pomanjkljivosti 
na področju sodelovanja, usklajevanja, 
enotne uporabe zakonodaje Unije in 
zaupanja med nacionalnimi nadzornimi 
organi.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za učinkovito delovanje evropskega 
sistema finančnih nadzornih organov so 
potrebne spremembe zakonodaje 
Skupnosti na področju delovanja teh treh 
organov. Te spremembe zadevajo 
opredelitev obsega nekaterih pooblastil 
evropskih nadzornih organov in vključitev 
nekaterih pooblastil v obstoječe postopke, 
ki jih določa zadevna zakonodaja 
Skupnosti, ter spremembe za zagotovitev 
neoviranega in učinkovitega delovanja v 
okviru evropskega sistema finančnih 
nadzornih organov.

(6) Za učinkovito delovanje evropskega 
sistema finančnih nadzornih organov so 
potrebne spremembe zakonodaje Unije na 
področju delovanja teh treh organov. Te 
spremembe zadevajo opredelitev obsega 
nekaterih pooblastil evropskih nadzornih 
organov in vključitev nekaterih pooblastil, 
ki jih določa zadevna zakonodaja Unije, ter 
spremembe za zagotovitev neoviranega in 
učinkovitega delovanja v okviru 
evropskega sistema finančnih nadzornih 
organov.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ustanovitev treh evropskih nadzornih 
organov je treba podpreti z razvojem 
enotnega sklopa usklajenih pravil, ki bi 
zagotovil enotno uporabo in s tem 
prispeval k učinkovitejšemu delovanju 
notranjega trga. Uredbe o vzpostavitvi 
sistema ESFS določajo, da lahko evropski 

(7) Ustanovitev treh evropskih nadzornih 
organov je treba podpreti z razvojem 
enotnega sklopa usklajenih pravil, ki bi 
zagotovil enotno uporabo in s tem 
prispeval k učinkovitejšemu delovanju 
notranjega trga. Uredbe o vzpostavitvi 
sistema ESFS določajo, da lahko evropski 
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nadzorni organi pripravljajo osnutke 
tehničnih standardov na področjih, ki so 
natančno določena v zadevni zakonodaji, 
in jih predložijo Komisiji, ki jih sprejme v 
obliki uredb ali sklepov. V zadevni 
zakonodaji morajo biti določena tista 
področja, na katerih imajo evropski 
nadzorni organi pooblastila za pripravo 
osnutkov tehničnih standardov.

nadzorni organi pripravljajo osnutke 
tehničnih standardov na področjih, ki so 
natančno določena v zadevni zakonodaji in 
ne vključujejo političnih odločitev, in jih 
predložijo Komisiji, ki jih sprejme v obliki 
delegiranih aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije. V 
zadevni zakonodaji morajo biti določena 
tista področja, na katerih ima Komisija
pooblastila, da z delegiranimi akti sprejme 
tehnične standarde.

Obrazložitev

Pravno mora biti jasno, da osnutki tehničnih standardov ne smejo vključevati političnih 
odločitev, kot je to določeno z direktivami o ustanovitvi Evropskega bančnega organa, 
Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za 
vrednostne papirje in trg.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Določitev področij za tehnične 
standarde mora vzpostaviti ustrezno 
ravnotežje v zvezi z oblikovanjem 
enotnega sklopa usklajenih pravil brez 
neupravičenega zapletanja uredb. Izbrati je 
treba le tista področja, na katerih bodo 
usklajena tehnična pravila prispevala k 
finančni stabilnosti, zaščiti deponentov, 
imetnikov polic in vlagateljev, 
učinkovitosti trga in integriteti ter 
preprečevala izkrivljanja konkurence in 
tveganja regulatorne arbitraže.

(8) Določitev področij za tehnične 
standarde mora vzpostaviti ustrezno 
ravnotežje v zvezi z oblikovanjem 
enotnega sklopa usklajenih pravil brez 
neupravičenega zapletanja uredb. Izbrati je 
treba le tista področja, na katerih bodo 
usklajena tehnična pravila prispevala k 
finančni stabilnosti, zaščiti deponentov, 
imetnikov polic in vlagateljev, 
učinkovitosti trga in integriteti ter 
preprečevala izkrivljanja konkurence in 
tveganja regulatorne arbitraže, pri čemer se 
zagotovi, da v skladu z običajnimi 
postopki politične odločitve sprejmejo 
Evropski parlament, Svet in Komisija.

Obrazložitev

Tehnični standardi ne smejo vključevati političnih odločitev. Pripravljavec mnenja poudarja, 
da je za politične odločitve potreben zakonodajni nadzor.
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Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Vprašanja, ki so predmet tehničnih 
standardov, morajo biti resnično tehnična, 
pri čemer njihov razvoj zahteva strokovno 
znanje in izkušnje nadzornih 
strokovnjakov. Tehnični standardi morajo 
določati pogoje uporabe pravil, vključenih 
v osnovne instrumente, ki sta jih sprejela 
Evropski parlament in Svet, ter v 
izvedbene ukrepe Komisije, kjer je 
primerno, ne da bi pri tem spreminjali 
nebistvene elemente teh aktov, med 
drugim s črtanjem nekaterih elementov ali 
z dopolnjevanjem akta, tako da se 
dodajajo novi nebistveni elementi. Zato 
tehnični standardi ne smejo vključevati 
odločitev politike. Kadar so tehnični 
standardi namenjeni za določitev pogojev 
uporabe izvedbenega ukrepa Komisije, se 
lahko pripravijo šele po sprejetju 
izvedbenega ukrepa Komisije. V nekaterih 
primerih, pri katerih ima Komisija 
trenutno pooblastila za sprejemanje 
izvedbenih ukrepov v skladu s postopki v 
odborih iz Sklepa Sveta 1999/468/ES z 
dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov 
za uresničevanje Komisiji podeljenih 
izvedbenih pooblastil in je vsebina teh 
izvedbenih ukrepov omejena na določanje 
pogojev uporabe pravil, vključenih v 
osnovne instrumente, ki jih ni treba 
nadalje dopolnjevati, je treba za namene 
usklajenosti uvesti postopke za sprejemanje 
tehničnih standardov iz člena 7 uredb (ES) 
št. …/… [EBA], št. …/… [ESMA] in 
št. …/… [EIOPA].

(9) Vprašanja, ki so predmet tehničnih 
standardov, morajo biti resnično tehnična, 
pri čemer njihov razvoj zahteva strokovno 
znanje in izkušnje nadzornih 
strokovnjakov. Tehnični standardi splošne 
uporabe so omejeni na dopolnjevanje ali 
spreminjanje nekaterih nebistvenih 
elementov osnovnega zakonodajnega 
akta. Zato tehnični standardi ne smejo 
vključevati odločitev politike. Komisija se 
mora pooblastiti, da z delegiranimi akti v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejme te tehnične 
standarde. Komisija mora imeti možnost, 
da uporabi strokovno znanje evropskih 
nadzornih organov, kot je določeno v 
uredbah o vzpostavitvi ESFS. Za namene 
usklajenosti je torej ustrezno uvesti 
postopek za sprejemanje tehničnih 
standardov iz člena 7 uredb (ES) št. …/… 
[EBA], št. …/… [ESMA] in št. …/… 
[EIOPA].

Obrazložitev

Če je zakonodaja v postopku revizije, se uporabi ustrezni sozakonodajni postopek, da se 
popolnoma nedvoumno določi vsebina osnutkov tehničnih standardov in omogoči, da bodo 
nujne spremembe lahko izvedene z uporabo ustreznih postopkov.
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Predlog spremembe 6

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Ta direktiva mora zato določati 
okoliščine, v katerih je treba rešiti 
postopkovna ali celovita vprašanja 
skladnosti z zakonodajo Unije, nadzorniki 
pa sami ne morejo rešiti zadeve. V takšnih 
okoliščinah mora imeti eden izmed 
nadzornikov možnost predložiti vprašanje 
pristojnemu evropskemu nadzornemu 
organu. Evropski nadzorni organ mora 
ukrepati v skladu s postopki, določenimi v 
tej direktivi. Imeti mora možnost, da od 
zadevnih pristojnih organov zahteva, da 
izvedejo ali opustijo neko dejanje z 
namenom ureditve zadeve in zagotovitve 
skladnosti z zakonodajo Evropske unije, z 
zavezujočimi učinki za zadevne pristojne 
organe.
V primerih, ko ustrezna zakonodaja EU 
podeljuje diskrecijo državam članicam, 
odločitve, ki jih sprejmejo evropski 
nadzorni organi, ne nadomeščajo 
izvajanja diskrecije nacionalnih 
nadzornikov, ki je v skladu z zakonodajo 
Evropske unije.

Obrazložitev

Da bi bilo mogoče zagotoviti skladnost s sodno prakso Sodišča Evropske unije (C -9/56 in 
10/56, Meroni proti Visoki oblasti,[1958] Recueil 133 in 157), je pomembno, da določitve, ki 
jih sprejmejo evropski nadzorni organi, ne nadomeščajo zakonite presoje nacionalnih 
nadzornikov. V zadevi Meroni je bilo razsojeno, da institucija ne sme delegirati pooblastil, ki 
niso njena.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Direktiva 2006/48/ES Evropskega (13) Direktiva 2006/48/ES Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o 
začetku opravljanja in opravljanju 
dejavnosti kreditnih institucij določa 
mediacijo in skupne odločitve glede 
določitve pomembnih podružnic za 
namene članstva v nadzornem kolegiju, 
ovrednotenja modela in skupinske ocene 
tveganja. Na vseh teh področjih je treba 
sprejeti spremembo, ki bo jasno določala, 
da lahko v primeru spora v navedenem 
časovnem obdobju Evropski bančni organ 
reši spor z uporabo postopka iz Uredbe 
(ES) št. .../... [EBA]. Na podlagi tega 
pristopa je jasno, da je mogoče rešiti spore 
in okrepiti sodelovanje pred sprejetjem 
končne odločitve ali njeno predložitvijo 
instituciji.

parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o 
začetku opravljanja in opravljanju 
dejavnosti kreditnih institucij določa 
mediacijo in skupne odločitve glede 
določitve pomembnih podružnic za 
namene članstva v nadzornem kolegiju, 
ovrednotenja modela in skupinske ocene 
tveganja. Na vseh teh področjih je treba 
sprejeti spremembo, ki bo jasno določala, 
da lahko v primeru spora v navedenem 
časovnem obdobju Evropski bančni organ 
reši spor z uporabo postopka iz Uredbe 
(ES) št. .../... [EBA]. Na podlagi tega 
pristopa je jasno, da diskrecijskih razsodb 
nacionalnih nadzornih organov ni 
mogoče nadomestiti z ukrepi Evropskega 
bančnega organa, je pa mogoče rešiti 
spore in okrepiti sodelovanje pred 
sprejetjem končne odločitve ali njeno 
predložitvijo instituciji.

Obrazložitev

Na področjih, kjer prihaja do razhajanj med nacionalnimi finančnimi nadzornimi organi, 
zmožnost Evropskega bančnega organa, da pripomore k sklenitvi sporazuma, zaradi 
zagotovitve skladnosti s sodno prakso Sodišča Evropske unije ne sme nadomestiti 
diskrecijskih razsodb nacionalnih nadzornih organov.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Prilagoditev postopkov komitologije 
členu 290 (delegirani akti) in členu 291 
(izvedbeni akti) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije je treba izvesti postopoma. 
V tej direktivi je treba ustrezne določbe iz 
spremenjenih direktiv, navedenih v 
uvodni izjavi 20, prilagoditi členoma 290 
in 291 PDEU samo v zvezi z novimi 
evropskimi nadzornimi organi in samo v 
obsegu, v katerem se nanašajo na 
tehnične standarde. Ta in nadaljnje 
prilagoditve drugih določb o komitologiji 
iz spremenjenih direktiv ne smejo biti 
omejene na ukrepe, ki so bili prej 
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obravnavani po regulativnem postopku s 
pregledom, temveč bi morale zajemati vse 
ustrezne ukrepe splošnega področja 
uporabe ne glede na postopek 
sprejemanja odločitev ali postopek 
komitologije, ki je za njih veljal pred 
začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe. 
Za zagotovitev skladnosti bi bilo treba 
nadaljnje prilagoditve drugih postopkov 
komitologije iz spremenjenih direktiv, 
navedenih v uvodni izjavi 20, členoma 290 
in 291 PDEU izvesti v skladu z določbami 
iz te direktive.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Za zaupne informacije, poslane ali 
izmenjane med pristojnimi organi in 
Evropskim organom za vrednostne papirje 
in trge ali Evropskim odborom za 
sistemska tveganja, velja obveznost 
varovanja poklicne skrivnosti, ki velja za 
bivše in sedanje zaposlene v pristojnem 
organu, ki prejme informacijo.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Na tistih področjih, na katerih 
morajo organi pripraviti osnutke 
tehničnih standardov, je treba navedene 
osnutke tehničnih standardov predložiti 
Komisiji v treh letih od ustanovitve 
organov.

črtano
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 3
Direktiva 2002/87/ES
Poglavje III – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

PRENESENA POOBLASTILA IN 
POSTOPEK ODBORA

DELEGIRANA POOBLASTILA

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 6
Direktiva 2002/87/ES
Člen 21a – naslov in odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnični standardi Tehnični standardi – delegirani akti
1. Za zagotovitev enotne uporabe te 
direktive lahko evropski nadzorni organi v 
skladu s členi 42 Uredbe (ES) št. .../... 
[EBA], Uredbe (ES) št. .../... [EIOPA] in 
Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] pripravijo 
osnutke tehničnih standardov v zvezi s:

1. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi s členom 6(2), 
da se pojasnijo izračunske metode, 
navedene v delu II Priloge I, vendar brez 
poseganja v člen 6(4).
Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

(a) členom 2(11), da se določijo pogoji 
uporabe člena 17 Direktive Sveta 
78/660/EGS v okviru te direktive;
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(b) členom 2(17), da se določijo pogoji 
uporabe v zvezi s postopki za določitev 
‚ustreznih pristojnih organov‘;
(c) členom 3(5), da se določijo pogoji 
uporabe nadomestnih parametrov za 
identifikacijo finančnega konglomerata;
(d) členom 6(2), da se določijo pogoji 
uporabe izračunskih metod, navedenih v 
delu II Priloge I, vendar brez poseganja v 
člen 6(4);
(e) členom 7(2), da se določijo načini za 
vključitev postavk v obseg opredelitve 
‚koncentracije tveganja‘ pri nadzoru iz 
drugega pododstavka;
(f) členom 8(2), da se določijo načini za 
vključitev postavk v obseg opredelitve 
‚poslov v skupini‘ pri nadzoru iz tretjega 
pododstavka.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
členov 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA], 
Uredbe (ES) št. .../... [EIOPA] in Uredbe 
(ES) št. .../... [ESMA] sprejme osnutke 
tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
členov 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA], 
Uredbe (ES) št. .../... [EIOPA] in 
Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] sprejme 
tehnične standarde iz prvega pododstavka.

Obrazložitev

Ker je Direktiva Sveta 78/660/EGS v postopku revizije, pripravljavec mnenja meni, da ne bi 
smeli razviti tehničnih standardov pred koncem postopka.

Veljavna zakonodaja že določa način, kako se ‚ustrezne pristojne organe‘ določi brez 
omembe izvedbenih ukrepov ali zahteve po dodatni opredelitvi. Zato jo je treba spremeniti 
šele po končani reviziji te direktive in pripravi ocene učinka.

Določanje pogojev uporabe teh parametrov bi pomenilo politično odločitev in torej ne spada 
v obseg tehničnih standardov.

Besedilo je nejasno, zato bi bilo treba namesto izraza ‚določijo pogoji uporabe izračunskih 
metod‘ uporabiti besedo ‚pojasnijo‘. Pripravljavec mnenja meni, da se s tem veliko bolje 
pojasni zadevo in se izogne nepravilnemu vtisu, da tretja raven nadomešča prvo ali drugo.

Odločanje o tem, kaj spada pod ‚koncentracijo tveganja‘, ne pomeni le strogo tehničnega 
izračuna in bi verjetno zahtevalo neko mero političnega odločanja, zato ni ustrezna vsebina 
za tehnični standard

Izvirna direktiva že določa obseg uporabe izraza ‚posli v skupini‘ in bi njegova prenova bi 
najverjetneje pomenila politično odločitev. Če se izkaže za potrebno, se ga lahko spremeni z 
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ustrezno revizijo direktive.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 3 – točka 3
Direktiva 2003/6/ES
Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev enotne uporabe 
odstavkov 2 in 4 lahko Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se 
določijo pogoji uporabe v zvezi z 
upravljanjem zahtev za izmenjavo 
informacij in čezmejne inšpekcijske 
preglede.

5. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi z upravljanjem 
zahtev za izmenjavo informacij in 
čezmejne inšpekcijske preglede.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 4 – točka 1 – točka (b)
Direktiva 2003/41/ES
Člen 13 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za zagotovitev enotne uporabe 
Direktive Evropski organ za zavarovanja 
in poklicne pokojnine, ustanovljen z 
Uredbo …/… Evropskega parlamenta in 
Sveta, pripravi osnutke tehničnih 
standardov v zvezi z informacijami, ki se 
predložijo pristojnim organom. Organ 
predloži navedene osnutke tehničnih 
standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

2. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi z 
informacijami, ki se predložijo pristojnim 
organom.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EIOPA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Za zagotovitev enotne uporabe te 
direktive Evropski organ za zavarovanja 
in poklicne pokojnine pripravi seznam
osnutkov tehničnih standardov za določbe 
v zvezi z varnim in skrbnim poslovanjem 
vseh držav članic, pomembne za področje 

11. Komisija se pooblasti, da z 
delegiranimi akti v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme seznam tehničnih standardov za 
določbe v zvezi z varnim in skrbnim 
poslovanjem vseh držav članic, pomembne 
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sistemov poklicnega pokojninskega 
zavarovanja, ki niso zajeti v sklicevanje na 
nacionalno socialno in delovno zakonodajo 
v odstavku 1. Organ predloži navedene 
osnutke tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2014.

za področje sistemov poklicnega 
pokojninskega zavarovanja, ki niso zajeti v 
sklicevanje na nacionalno socialno in 
delovno zakonodajo v odstavku 1.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EIOPA]
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – točka 1
Direktiva 2003/71/ES
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Členu 8 se doda naslednji odstavek 5:

„5. Za zagotovitev enotne uporabe 
odstavka 2 in upoštevanje tehničnega 
razvoja na finančnih trgih Evropski organ 
za vrednostne papirje in trge, ustanovljen 
z Uredbo …/… Evropskega parlamenta in 
Sveta, pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
izvedbenih ukrepov, ki jih je sprejela 
Komisija v skladu z odstavkom 4. Organ 

črtano



PE438.379v02-00 16/63 AD\813235SL.doc

SL

predloži navedene osnutke tehničnih 
standardov Komisiji do 1. januarja 2014.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka.“

Predlog spremembe 17

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Za upoštevanje tehničnega razvoja na 
finančnih trgih se Komisija pooblasti, da z 
delegiranimi akti v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije
sprejme tehnične standarde, da se določijo 
pogoji uporabe obveznosti za predložitev 
dodatka k prospektu v primeru 
pomembnega novega dejavnika, bistvene 
napake ali netočnosti v zvezi z 
informacijami, vsebovanimi v prospektu.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
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prvega pododstavka. pododstavka.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – točka 6
Direktiva 2003/71/ES
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za zagotovitev enotne uporabe te 
direktive in upoštevanje tehničnega razvoja 
na finančnih trgih lahko Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se 
določijo pogoji uporabe v zvezi s postopki 
uradnega obveščanja o potrdilu o odobritvi, 
izvodu prospekta, prevodu povzetka in 
kakršnih koli dodatkih k prospektu.

4. Za upoštevanje tehničnega razvoja na 
finančnih trgih se Komisija pooblasti, da z 
delegiranimi akti v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme tehnične standarde v zvezi s 
postopki uradnega obveščanja o potrdilu o 
odobritvi, izvodom prospekta, prevodom
povzetka in kakršnimi koli dodatki k 
prospektu.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.
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Predlog spremembe 19

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 5 – točka 8 – točka (b)
Direktiva 2003/71/ES
Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za zagotovitev enotne uporabe 
odstavka 2 in upoštevanje tehničnega 
razvoja na finančnih trgih lahko Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge 
pripravi osnutke tehničnih standardov, da 
se določijo pogoji sodelovanja in 
izmenjave informacij med pristojnimi 
organi, vključno s pripravo standardnih 
obrazcev ali predlog za takšno sodelovanje 
in izmenjavo informacij.

4. Za upoštevanje tehničnega razvoja na 
finančnih trgih se Komisija pooblasti, da z 
delegiranimi akti v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme tehnične standarde, da se določijo 
pogoji sodelovanja in izmenjave informacij 
med pristojnimi organi, vključno s pripravo 
standardnih obrazcev ali predlog za takšno 
sodelovanje in izmenjavo informacij. 

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 2
Direktiva 2004/39/ES
Člen 7 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi z zahtevami in 
postopki za takšno dovoljenje, kot je 
določeno v tem členu, členih 7, 9(2) do (4), 
10(1) in (2) ter členu 12.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 21

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe
v zvezi s seznamom informacij, ki so 
potrebne za oceno pridobitve iz odstavka 1, 
in načini postopka posvetovanja ustreznih 

8. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi s seznamom 
informacij, ki so potrebne za oceno 
pridobitve iz odstavka 1, in načini postopka 
posvetovanja ustreznih pristojnih organov 
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pristojnih organov iz člena 10(4). Organ 
predloži navedene osnutke tehničnih 
standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

iz člena 10(4).

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 4
Direktiva 2004/39/ES
Člen 31 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena ter vzpostavitev enotnega postopka 
uradnega obveščanja lahko Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge 
pripravi osnutke tehničnih standardov, da 
se določijo pogoji uporabe v zvezi z 
obveznostjo uradnega obveščanja o 
informacijah v skladu z odstavkoma 2 in 4 
ter postopkom posredovanja teh informacij 
v skladu s členoma 3 in 6, vključno s 
pripravo standardnih obrazcev in predlog.

7. Za vzpostavitev enotnega postopka 
uradnega obveščanja se Komisija 
pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejme tehnične 
standarde v zvezi z obveznostjo uradnega 
obveščanja o informacijah v skladu z 
odstavkoma 2 in 4 ter postopkom 
posredovanja teh informacij v skladu s 
členoma 3 in 6, vključno s pripravo 
standardnih obrazcev in predlog.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
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lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 5
Direktiva 2004/39/ES
Člen 32 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena ter vzpostavitev enotnega postopka 
uradnega obveščanja lahko Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge 
pripravi osnutke tehničnih standardov, da 
se določijo pogoji uporabe v zvezi z 
obveznostjo uradnega obveščanja o 
informacijah v skladu z odstavkoma 2 in 4 
ter postopkom posredovanja teh informacij 
v skladu z odstavkom 3, vključno s 
pripravo standardnih obrazcev in predlog.

10. Za vzpostavitev enotnega postopka 
uradnega obveščanja se Komisija 
pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejme tehnične 
standarde v zvezi z obveznostjo uradnega 
obveščanja o informacijah v skladu z 
odstavkoma 2 in 4 ter postopkom 
posredovanja teh informacij v skladu z 
odstavkom 3, vključno s pripravo 
standardnih obrazcev in predlog.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
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Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 24

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi z obveznostjo 
pristojnih organov za sodelovanje v skladu 
z odstavkom 1 in vsebino sporazumov o 
sodelovanju v skladu z odstavkom 2, 
vključno s pripravo standardnih obrazcev 
in predlog.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
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ni izrazil nasprotovanja.
Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 25

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde glede obveznosti
pristojnih organov v zvezi s sodelovanjem 
pri nadzornih dejavnostih, preverjanju na 
kraju samem in preiskavah.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.
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Predlog spremembe 26

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 11 – točka (a)
Direktiva 2004/39/ES
Člen 58 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za zagotovitev enotne uporabe 
odstavkov 1 in 2 lahko Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se 
določijo pogoji uporabe v zvezi z 
obveznostjo izmenjave informacij, 
vključno s pripravo standardnih obrazcev 
ali predlog.

4. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi z obveznostjo 
izmenjave informacij, vključno s pripravo 
standardnih obrazcev ali predlog.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – točka 12
Direktiva 2004/39/ES
Člen 60 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe
v zvezi z obveznostjo posvetovanja z 
drugimi pristojnimi organi pred izdajo 
dovoljenja, vključno s pripravo standardnih 
obrazcev ali predlog.

4. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi z obveznostjo 
posvetovanja z drugimi pristojnimi organi 
pred izdajo dovoljenja, vključno s pripravo 
standardnih obrazcev ali predlog. 

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 7 – točka 1 – točka (b)
Direktiva 2004/109/ES
Člen 12 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Za zagotovitev enotne uporabe 
odstavka 1 tega člena in upoštevanje 
tehničnega razvoja na finančnih trgih 
Evropski organ za vrednostne papirje in 
trge, ustanovljen z Uredbo (ES) št. …/… 

9. Za upoštevanje tehničnega razvoja 
finančnih trgov se Komisija pooblasti, da z 
delegiranimi akti v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme tehnične standarde, da se določi 
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Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se 
določi usklajen standardni obrazec, ki se bo 
uporabljal za obveščanje izdajateljev o 
zahtevanih informacijah, kakor to določa 
odstavek 1 tega člena, ali za vlaganje 
informacij v skladu s členom 19(3).

usklajen standardni obrazec, ki se bo 
uporabljal za obveščanje izdajateljev o 
zahtevanih informacijah, kakor to določa 
odstavek 1 tega člena, ali za vlaganje 
informacij v skladu s členom 19(3).

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

Organ predloži osnutke tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
Komisiji do 1. januarja 2014. Komisija 
lahko v skladu s postopkom iz člena 7 
Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] sprejme 
osnutke tehničnih standardov iz prvega 
pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 7 – točka 2 – točka b
Direktiva 2004/109/ES
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za zagotovitev enotne uporabe 
odstavka 1 in upoštevanje tehničnega 
razvoja na finančnih trgih Evropski organ 
za vrednostne papirje in trge pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se 
določi usklajen standardni obrazec, ki se bo 
uporabljal za obveščanje izdajateljev o 
zahtevanih informacijah, kakor to določa 

3. Za upoštevanje tehničnega razvoja 
finančnih trgov se Komisija pooblasti za 
obdobje petih let, da z delegiranimi akti v 
skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejme tehnične 
standarde, da se določi usklajen standardni 
obrazec v zvezi z obveščanjem izdajateljev 
o zahtevanih informacijah, kakor to določa 
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odstavek 1, ali za vlaganje informacij v 
skladu s členom 19(3).

odstavek 1, ali za vlaganje informacij v 
skladu s členom 19(3).

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

Organ predloži osnutke tehničnih 
standardov iz prvega pododstavka 
Komisiji do 1. januarja 2014. Komisija 
lahko v skladu s postopkom iz člena 7 
Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] sprejme 
navedene osnutke tehničnih standardov.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 8 – točka 1
Direktiva 2005/60/ES
Člen 31 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena in upoštevanje tehničnega napredka 
na področju boja proti pranju denarja ali 
financiranja terorizma lahko Evropski 
bančni organ, Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge ter Evropski 
organ za zavarovanja in poklicne 
pokojnine pripravijo osnutke tehničnih 
standardov v skladu s členi 42 Uredbe 
(ES) št. …/…, Uredbe (ES) št. …/… in 
Uredbe (ES) št. …/… Evropskega 
parlamenta in Sveta, da se določijo vrsta 
dodatnih ukrepov iz člena 31(3) in 
minimalni ukrepi, ki jih morajo sprejeti 

4. Za upoštevanje tehničnega napredka na 
področju boja proti pranju denarja ali 
financiranja terorizma se Komisija 
pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejme tehnične 
standarde v skladu s členi 42 Uredbe (ES) 
št. …/…, Uredbe (ES) št. …/… in Uredbe 
(ES) št. …/… Evropskega parlamenta in 
Sveta, da se določijo vrsta dodatnih 
ukrepov iz člena 31(3) in minimalni ukrepi, 
ki jih morajo sprejeti kreditne in finančne 
ustanove, kadar zakonodaja tretje države 
ne omogoča uporabe ukrepov iz prvega 
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kreditne in finančne ustanove, kadar 
zakonodaja tretje države ne omogoča 
uporabe ukrepov iz prvega pododstavka 
odstavka 1.

pododstavka odstavka 1.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA], .../..., 
Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] in .../... ter 
Uredbe (ES) št. .../… [EIOPA] sprejme 
tehnične standarde iz prvega pododstavka.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 8 – točka 2
Direktiva 2005/60/ES
Člen 34 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena in upoštevanje tehničnega razvoja na 
področju boja proti pranju denarja ali 
financiranja terorizma lahko Evropski 
bančni organ, Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge ter Evropski 
organ za zavarovanja in poklicne 
pokojnine pripravijo osnutke tehničnih 
standardov v skladu s členi 42 Uredbe 
(ES) št. …/…, Uredbe (ES) št. …/… in 
Uredbe (ES) št. …/… Evropskega 
parlamenta in Sveta, da se določijo pogoji 

4. Za upoštevanje tehničnega razvoja na 
področju boja proti pranju denarja ali 
financiranja terorizma se Komisija 
pooblasti, da z delegiranimi akti v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejme tehnične 
standarde v skladu s členi 42 Uredbe (ES) 
št. …/…, Uredbe (ES) št. …/… in Uredbe 
(ES) št. …/… Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi z minimalno vsebino 
obvestila iz odstavka 2.
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uporabe v zvezi z minimalno vsebino 
obvestila iz odstavka 2.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA], .../..., 
Uredbe (ES) št. .../... [ESMA] in .../... ter 
Uredbe (ES) št. .../… [EIOPA] sprejme 
tehnične standarde iz prvega pododstavka.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 1
Direktiva 2006/48/ES
Člen 6 – odstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev enotne uporabe tega člena 
lahko Evropski bančni organ, ustanovljen 
z Uredbo (ES) št. .../... Evropskega 
Parlamenta in Sveta, pripravi osnutke 
tehničnih standardov, da se določijo 
pogoji uporabe zahtev in postopkov za 
takšno dovoljenje, kot je določeno v 
členih 7, 8, 10, 11 in 12, razen okoliščin iz 
drugega stavka člena 11(1).

Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi z zahtevami in 
postopki za takšno dovoljenje, kot je 
določeno v členih 7, 8, 10, 11 in 12, razen 
okoliščin iz drugega stavka člena 11(1).

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
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parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz drugega
odstavka.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 3
Direktiva 2006/48/ES
Člen 19 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena Evropski bančni organ pripravi 
osnutke tehničnih standardov v zvezi s 
seznamom informacij, ki se zahtevajo za 
oceno pridobitve, kot je določeno v 
odstavku 1, in postopkom posvetovanja 
med ustreznimi pristojnimi organi, kot je 
določeno v členu 19b(1). Organ predloži 
navedene osnutke tehničnih standardov 
Komisiji do 1. januarja 2014.

9. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi s seznamom 
informacij, ki se zahtevajo za oceno 
pridobitve, kot je določeno v odstavku 1, in 
postopkom posvetovanja med ustreznimi 
pristojnimi organi, kot je določeno v 
členu 19b(1).

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
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Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 34

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 4
Direktiva 2006/48/ES
Člen 26 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Za zagotovitev enotne uporabe člena 25 
in tega člena ter vzpostavitev enotnega 
postopka priglasitve z elektronskimi 
sredstvi Evropski bančni organ pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se 
določijo pogoji uporabe informacij iz 
člena 25 in tega člena ter postopek za 
posredovanje teh informacij. Organ 
predloži navedene osnutke tehničnih 
standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

5. Za vzpostavitev enotnega postopka 
priglasitve z elektronskimi sredstvi se 
Komisija pooblasti, da z delegiranimi akti 
v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi z 
informacijami iz člena 25 in tega člena ter 
postopkom za posredovanje teh informacij.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
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prvega pododstavka. pododstavka.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 5
Direktiva 2006/48/ES
Člen 28 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Za vzpostavitev enotnega postopka 
priglasitve z elektronskimi sredstvi se 
Komisija pooblasti, da z delegiranimi akti 
v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi z 
informacijami iz tega člena in postopkom
za posredovanje teh informacij.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.
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Predlog spremembe 36

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 7
Direktiva 2006/48/ES
Člen 42 – odstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev enotne uporabe tega člena 
Evropski bančni organ pripravi osnutke 
tehničnih standardov, da se določijo
postopki, metode in pogoji za uporabo
zahtev glede izmenjave informacij, ki 
lahko olajšajo spremljanje in nadzor 
poslovanja kreditnih institucij. Organ 
predloži navedene osnutke tehničnih 
standardov Komisiji do 1. januarja 2014.

Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi s postopki, 
metodami in pogoji zahtev glede 
izmenjave informacij, ki lahko olajšajo 
spremljanje in nadzor poslovanja kreditnih 
institucij.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz drugega
odstavka.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 8
Direktiva 2006/48/ES
Člen 42 a – odstavek 1 – pododstavek 4 a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Če je kateri koli zadevni pristojni organ v 
skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. …/… 
[EBA] ob koncu začetnega dvomesečnega 
obdobja zadevo predložil Evropskemu 
bančnemu organu, pristojni organi države 
članice gostiteljice odložijo svojo odločitev 
in počakajo na odločitev, ki jo lahko v 
skladu s členom 11(3) navedene uredbe 
sprejme Evropski bančni organ, ter 
sprejmejo svojo odločitev skladno z
odločitvijo organa. Dvomesečno obdobje 
se šteje za obdobje usklajevanja v skladu z 
Uredbo. Evropski bančni organ sprejme 
odločitev v enem mesecu. Zadeva se po 
koncu začetnega dvomesečnega obdobja 
ali po sprejemu skupne odločitve ne 
predloži organu. Odločitve Evropskega 
bančnega organa ne nadomestijo 
zakonitih razsodb pristojnih organov 
države članice gostiteljice v skladu s to 
direktivo.

Obrazložitev

Za zagotovitev skladnosti s sodno prakso Evropskega sodišča (C -9/56 in 10/56, Meroni proti 
Visoki oblasti, [1958] E.C.R. 133 in 157), je pomembno, da odločitve, ki jih sprejmejo 
evropski nadzorni organi, ne nadomeščajo zakonitih razsodb nacionalnih nadzornikov. V 
zadevi Meroni je bilo razsojeno, da institucija ne sme delegirati pooblastil, ki niso njena.

Predlog spremembe 38

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 13 – točka (b)
Direktiva 2006/48/ES
Člen 63 a – odstavek 6 – pododstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. Za zagotovitev konvergence nadzornih 
praks se Komisija pooblasti, da z 
delegiranimi akti v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme tehnične standarde v zvezi z 
določbami, ki urejajo instrumente iz 
odstavka 1 tega člena.
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osnutke tehničnih standardov do 
1. januarja 2014.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 14
Direktiva 2006/48/ES
Člen 74 – odstavek 2 – pododstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Za sporočanje izračunov, ki jih izvajajo 
kreditne institucije, pristojni organi od 
31. decembra 2012 uporabljajo enotne 
oblike, pogostosti, jezik in datume 
poročanja. Komisija se pooblasti, da z 
delegiranimi akti v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme tehnične standarde, da se v 
Evropski uniji pred 1. januarjem 2012 
uvedejo enotne oblike, pogostosti, jeziki in 
datumi poročanja. Oblike poročanja so 
sorazmerne z naravo, obsegom in 
kompleksnostjo dejavnosti kreditnih 
institucij.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
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veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz drugega
pododstavka.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 15
Direktiva 2006/48/ES
Člen 81 – odstavek 2 – pododstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde glede metodologije 
ocenjevanja v zvezi z bonitetnimi ocenami.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
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parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz drugega 
pododstavka.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 16
Direktiva 2006/48/ES
Člen 84 – odstavek 2 – pododstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev enotne uporabe tega 
odstavka lahko Evropski bančni organ 
pripravi osnutke tehničnih standardov, da 
se določi praktična in postopkovna
uporaba pogojev, pod katerimi pristojni 
organi kreditnim institucijam dovolijo 
uporabo pristopa IRB.

Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi s praktično in 
postopkovno uporabo pogojev, pod 
katerimi pristojni organi kreditnim 
institucijam dovolijo uporabo pristopa IRB.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz tretjega 
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tretjega pododstavka. pododstavka.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 17
Direktiva 2006/48/ES
Člen 97 – odstavek 2 – pododstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, po 
posvetovanju z Evropskim bančnim 
organom in Evropskim organom za 
vrednostne papirje in trge, sprejme 
tehnične standarde v zvezi z metodologijo
ocenjevanja za bonitetne ocene.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz drugega 
pododstavka.

Predlog spremembe 43
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 18
Direktiva 2006/48/ES
Člen 105 – odstavek 1 – pododstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev enotne uporabe tega člena 
lahko Evropski bančni organ pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se 
določi praktična in postopkovna uporaba 
pogojev, pod katerimi pristojni organi 
kreditnim institucijam dovolijo uporabo 
naprednih pristopov za merjenje 
operativnega tveganja.

Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi s praktično in 
postopkovno uporabo pogojev, pod 
katerimi pristojni organi kreditnim 
institucijam dovolijo uporabo naprednih 
pristopov za merjenje operativnega 
tveganja.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz drugega 
pododstavka.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 19
Direktiva 2006/48/ES
Člen 106 – odstavek 2 – pododstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev enotne uporabe tega 
odstavka Evropski bančni organ pripravi 
osnutke tehničnih standardov, da se 

Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
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določijo pogoji uporabe izjem iz točk (c) in 
(d). Organ predloži navedene osnutke 
tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2014.

tehnične standarde v zvezi z izjemami iz 
točk (c) in (d).

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz drugega 
pododstavka.

Predlog spremembe 45

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice zagotovijo, da se poroča 
vsaj dvakrat na leto. Pristojni organi od 
31. decembra 2012 uporabljajo enotne 
oblike, pogostosti, jezik in datume 
poročanja. Komisija se pooblasti, da z 
delegiranimi akti v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
sprejme tehnične standarde, da se v 
Evropski uniji pred 1. januarjem 2012 
uvedejo enotne oblike, pogostosti, jezik in 
datumi poročanja. Oblike poročanja so 
sorazmerne z naravo, obsegom in 
kompleksnostjo dejavnosti kreditnih 
institucij.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
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veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 21
Direktiva 2006/48/ES
Člen 122 a – odstavek 10 – pododstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev enotne uporabe tega člena 
Evropski bančni organ pripravi osnutke 
tehničnih standardov, da se določijo 
pogoji uporabe tega člena, vključno z 
ukrepi, sprejetimi v primeru kršitve
obveznosti glede potrebne skrbnosti in 
upravljanja s tveganji. Organ predloži 
navedene osnutke tehničnih standardov 
Komisiji do 1. januarja 2014.

Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi z ukrepi, ki se 
jih sprejme ob kršitvi obveznosti glede 
potrebne skrbnosti in upravljanja s 
tveganji.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
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členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz drugega 
pododstavka.

Predlog spremembe 47

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde, da se določi skupni 
postopek ocene tveganja.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 48
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 23
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 2 – pododstavek 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Če je kateri koli zadevni pristojni organ v 
skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. …/… 
[EBA] ob koncu šestmesečnega obdobja 
zadevo predložil Evropskemu bančnemu 
organu, konsolidacijski nadzornik odloži
svojo odločitev in počaka na odločitev, ki 
jo lahko v skladu s členom 11(3) navedene 
uredbe sprejme Evropski bančni organ 
glede njegove odločitve, in sprejme svojo 
odločitev skladno z odločitvijo Evropskega 
bančnega organa. Šestmesečno obdobje se 
šteje za obdobje usklajevanja v skladu z 
Uredbo. Evropski bančni organ sprejme 
odločitev v enem mesecu. Zadeva se po 
koncu šestmesečnega obdobja ali po 
sprejemu skupne odločitve ne predloži 
organu. Odločitve Evropskega bančnega 
organa ne nadomestijo zakonitih razsodb 
pristojnih organov konsolidacijskega 
nadzornika v skladu s to direktivo.

Obrazložitev

Za zagotovitev skladnosti s sodno prakso Evropskega sodišča (C -9/56 in 10/56, Meroni proti 
Visoki oblasti, [1958] E.C.R. 133 in 157), je pomembno, da odločitve, ki jih sprejmejo 
evropski nadzorni organi, ne nadomeščajo zakonitih razsodb nacionalnih nadzornikov. V 
zadevi Meroni je bilo razsojeno, da institucija ne sme delegirati pooblastil, ki niso njena.

Predlog spremembe 49

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če pristojni organi v štirih mesecih ne 
sprejmejo skupne odločitve, sprejme 
konsolidacijski nadzornik na konsolidirani 
osnovi odločitev o uporabi členov 123 in 

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

124 ter člena 136(2) po ustrezni obravnavi 
ocene tveganja podrejenih družb, ki jo 
izdelajo ustrezni pristojni organi. Če je 
kateri koli zadevni pristojni organ v skladu 
s členom 11 Uredbe (ES) št. …/… [EBA] 
ob koncu štirimesečnega obdobja zadevo 
predložil Evropskemu bančnemu organu, 
konsolidacijski nadzornik odloži svojo 
odločitev in počaka na odločitev, ki jo 
lahko v skladu s členom 11(3) navedene 
uredbe sprejme Evropski bančni organ 
glede njegove odločitve, in sprejme svojo 
odločitev skladno z odločitvijo Evropskega 
bančnega organa. Štirimesečno obdobje se 
šteje za obdobje usklajevanja v skladu z 
Uredbo. Evropski bančni organ sprejme 
odločitev v enem mesecu. Zadeva se po 
koncu štirimesečnega obdobja ali po 
sprejemu skupne odločitve ne predloži 
organu. Odločitve Evropskega bančnega 
organa ne nadomestijo zakonitih razsodb 
pristojnih organov konsolidacijskega 
nadzornika v skladu s to direktivo.

Obrazložitev

Na področjih, kjer prihaja do razhajanj med nacionalnimi nadzornimi organi, zmožnost 
Evropskega bančnega organa, da pripomore k sklenitvi sporazuma, ne sme nadomestiti 
diskrecijskih razsodb nacionalnih nadzornih organov. Kadar evropski nadzorni organ odloči, 
da je predlagana odločitev nacionalnega nadzornega organa neskladna, nacionalni nadzorni 
organ sprejme končno odločitev v skladu z odločitvijo evropskega nadzornega organa.

Predlog spremembe 50

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 24 – točka (e)
Direktiva 2006/48/ES
Člen 129 – odstavek 3 – pododstavka 10 in 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde, da se določijo pogoji 
uporabe postopka skupnega odločanja iz 
tega odstavka v zvezi z uporabo členov 123 
in 124 ter člena 132(2) in se spodbujajo 
skupne odločitve.
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standardov Komisiji do 1. januarja 2014.
Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz desetega 
pododstavka.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 27 – točka (a)
Direktiva 2006/48/ES
Člen 131 a – odstavek 2 – pododstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev enotne uporabe tega člena 
in člena 42a(3) Evropski bančni organ 
pripravi osnutke tehničnih standardov za 
operativno delovanje kolegijev, vključno v 
zvezi s členom 42a(3). Organ predloži 
navedene osnutke tehničnih standardov 
Komisiji do 1. januarja 2014.

Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde za operativno 
delovanje kolegijev v zvezi s tem členom 
in členom 42a(3).

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
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členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz drugega 
pododstavka.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 29
Direktiva 2006/48/ES
Člen 144 – odstavka 3 in 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev enotne uporabe tega člena 
Evropski bančni organ pripravi osnutke 
tehničnih standardov, da se določijo 
ključni vidiki glede tega, katere skupne 
statistične podatke je treba razkriti, ter 
oblika, struktura, seznam vsebine in letna 
objava podatkov razkritja iz tega člena. 
Organ predloži navedene osnutke 
tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2014.

Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde, da se določijo ključni 
vidiki glede tega, katere skupne statistične 
podatke je treba razkriti, ter oblika, 
struktura, seznam vsebine in letna objava 
podatkov razkritja iz tega člena.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA]
sprejme tehnične standarde iz tretjega 
odstavka.
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Predlog spremembe 53

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – točka 30 – točka (b)
Direktiva 2006/48/ES
Člen 150 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski bančni organ pripravi osnutke 
tehničnih standardov za določitev:

3. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde za določitev:

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

(b) pogojev uporabe dela 2 Priloge VI v 
zvezi s kvantitativnimi dejavniki iz 
točke 12, kvalitativnimi dejavniki iz 
točke 13 in merilom iz točke 14.

(b) pogojev uporabe dela 2 Priloge VI v 
zvezi s kvantitativnimi dejavniki iz 
točke 12, kvalitativnimi dejavniki iz 
točke 13 in merilom iz točke 14.

Organ predloži navedene osnutke 
tehničnih standardov Komisiji do 
1. januarja 2014.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 54

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 10
Direktiva 2006/49/ES
Člen 18 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Za zagotovitev enotne uporabe 
odstavka 1 lahko Evropski bančni organ, 
ustanovljen z Uredbo (ES) št. .../... 
Evropskega parlamenta in Sveta, pripravi 
osnutke tehničnih standardov, ki jih 
potrdi Komisija, da se določi praktična in 
postopkovna uporaba pogojev, pod 
katerimi pristojni organi kreditnim 
institucijam dovolijo uporabo notranjih 
modelov za izračun kapitalskih zahtev v 
skladu s to direktivo.

5. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde, da se določi praktična 
in postopkovna uporaba pogojev, pod 
katerimi pristojni organi kreditnim 
institucijam dovolijo uporabo notranjih 
modelov za izračun kapitalskih zahtev v 
skladu s to direktivo.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../... [EBA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 1
Direktiva 2009/65/ES
Člen 5 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge, ustanovljen z Uredbo (ES) 
št. …/… Evropskega parlamenta in Sveta, 
pripravi osnutke tehničnih standardov, da 
se določijo pogoji uporabe v zvezi z 

8. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi z 
informacijami, ki se predložijo pristojnim 
organom v zahtevi za izdajo dovoljenja za 
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informacijami, ki se predložijo pristojnim 
organom v zahtevi za izdajo dovoljenja za 
KNPVP.

KNPVP.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 56

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde, da se nadalje določijo 
pogoji uporabe zahtev za izdajo dovoljenja 
za družbo za upravljanje, razen pogojev iz 
odstavka 1(b) tega člena.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
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parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 57

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi s postopki, 
ureditvijo, strukturami in organizacijskimi 
zahtevami iz odstavka 3 tega člena.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.
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Predlog spremembe 58

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi z merili, načeli 
in koraki iz točk (a), (b) in (c) prvega 
odstavka tega člena.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 59

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 6
Direktiva 2009/65/ES
Člen 29 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Za zagotovitev enotne uporabe tega 5. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
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člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
pogojev za izdajo dovoljenja za 
investicijsko družbo, ki se upravlja sama, 
razen pogojev iz odstavka 1(b) tega člena.

akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde, da se določijo pogoji 
za izdajo dovoljenja za investicijsko 
družbo, ki se upravlja sama, razen pogojev 
iz odstavka 1(b) tega člena.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 60

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

6. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi z vsebino, 
obliko in načinom zagotavljanja informacij 
iz odstavkov 1 in 3 tega člena. 

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
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parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
iz prvega pododstavka kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 61

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 8
Direktiva 2009/65/ES
Člen 50 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
določb v zvezi s kategorijami sredstev, v 
katere lahko v skladu s tem členom vlagajo 
KNPVP.

4. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi s kategorijami 
sredstev, v katere lahko v skladu s tem 
členom vlagajo KNPVP.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 

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

sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 62

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi z merili in 
pravili iz točk (a), (b) in (c) odstavka 4 
tega člena.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 63

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 10
Direktiva 2009/65/ES
Člen 60 – odstavek 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

7. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi z dogovorom, 
ukrepi in postopki iz točk (a), (b) in (c) 
odstavka 6 tega člena.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
iz prvega pododstavka kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 64

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi z dogovorom 
in vrstami nepravilnosti iz točk (a) in (b) 
odstavka 3 tega člena.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
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Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 65

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

5. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi s podatki in 
postopkom iz točk (a) in (b) odstavka 4 
tega člena.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.
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Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme osnutke tehničnih standardov iz 
prvega pododstavka.

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 66

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 13
Direktiva 2009/65/ES
Člen 69 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
določb v zvezi z vsebino prospekta, letnim 
poročilom in polletnim poročilom, kot je 
določeno v Prilogi I, ter obliko teh 
dokumentov.

5. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi z vsebino 
prospekta, letnim poročilom in polletnim 
poročilom, kot je določeno v Prilogi I, ter 
obliko teh dokumentov.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 67
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 14
Direktiva 2009/65/ES
Člen 78 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

8. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi s podatki iz 
odstavka 3 tega člena.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 68

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 15
Direktiva 2009/65/ES
Člen 84 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe 
pogojev, ki veljajo za začasno prekinitev 
ponovnega odkupa ali izplačila enot 

4. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi s pogoji, ki 
veljajo za začasno prekinitev ponovnega 
odkupa ali izplačila enot KNPVP, kot je 
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KNPVP, kot je določeno v točki (a) 
odstavka 2, ko se sprejme odločitev o 
prekinitvi.

določeno v točki (a) odstavka 2 tega 
odstavka, ko se sprejme odločitev o 
prekinitvi.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 69

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 16
Direktiva 2009/65/ES
Člen 95 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde, da se določijo pogoji 
uporabe glede:

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

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

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

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

(c) postopka za izmenjavo podatkov in 
uporabo elektronske komunikacije med 

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

pristojnimi organi za namene obveščanja v 
skladu s členom 93.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 70

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 17
Direktiva 2009/65/ES
Člen 101 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Za zagotovitev enotne uporabe tega 
člena lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe
v zvezi z izvajanjem preverjanj na kraju 
samem in preiskav iz odstavkov 4 in 5.

9. Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi z izvajanjem 
preverjanj na kraju samem in preiskav iz 
odstavkov 4 in 5 tega člena.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
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Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.

Predlog spremembe 71

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 11 – točka 19
Direktiva 2009/65/ES
Člen 105

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev enotne uporabe določb iz te 
direktive v zvezi z izmenjavo podatkov 
lahko Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge pripravi osnutke tehničnih 
standardov, da se določijo pogoji uporabe
v zvezi s postopki izmenjave podatkov 
med pristojnimi organi ter med pristojnimi 
organi in Evropskim organom za 
vrednostne papirje in trge.

Komisija se pooblasti, da z delegiranimi 
akti v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije sprejme 
tehnične standarde v zvezi s postopki 
izmenjave podatkov med pristojnimi
organi ter med pristojnimi organi in 
Evropskim organom za vrednostne papirje 
in trge.

Prenos pooblastil velja pet let od začetka 
veljavnosti Direktive 2010/.../EU o ... in se 
lahko podaljša za obdobje petih let, če 
Komisija to zahteva vsaj tri mesece pred 
iztekom prenosa, razen če Evropski 
parlament ali Svet nasprotuje temu 
podaljšanju pred iztekom prenosa.
Ne glede na predhodne določbe Evropski 
parlament ali Svet lahko prenos pooblastil 
kadar koli prekliče.
Delegirani akt, sprejet v skladu s tem 
členom, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet v obdobju treh mesecev 
ni izrazil nasprotovanja.

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

Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 7 Uredbe (ES) št. .../… [ESMA] 
sprejme tehnične standarde iz prvega 
pododstavka.
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