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KRATKA OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

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

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

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

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

II. Stališče poročevalca

Pripravljavka mnenja na splošno podpira predlog uredbe za oblikovanje nove strukture 
finančnega nadzora, ki ga je pripravila Komisija, in cilj tega predloga, da se zagotovi 
učinkovitejši nadzor za boljše prepoznavanje tveganj v finančnem sistemu. S finančno krizo 
se je pokazala potreba po reformi na tem področju, da bi se povečala konkurenčnost s 
spodbujanjem enakih konkurenčnih pogojev in da bi se zagotovila skladnost ureditev in 
predpisov. 

1. Člen 7 – Tehnični standardi

Predlog, ki je bil predstavljen pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, se v členu 7 
nanaša na področja uporabe direktiv iz člena 1(2), za katera bi lahko organ pripravil osnutke 
tehničnih standardov, te pa bi, v skladu s predlogom, Komisija potrdila in jih sprejela v obliki 
uredb ali sklepov. Novi sistem delegiranih in izvedbenih aktov, ki je bil uveden z Lizbonsko 
pogodbo, se razlikuje od „stare“ komitologije, ki nima več podlage v pogodbah. Zato bi bilo 
treba pojasniti, da Komisija deluje na način delegiranega akta v skladu s členom 290 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije in da Parlament sodeluje pri tem postopku v skladu z istim 
členom. Pojasniti bi bilo treba tudi, da osnutki tehničnih standardov, ki jih oblikuje organ, 
Komisije ne zavezujejo.

2. Člen 9 – Dosledna uporaba pravil Skupnosti

                                               
1  To so Evropski bančni organ (European Banking Authority – EBA), Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) in Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge (European Securities and Markets Authority – ESMA).
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    Člen 10 – Ukrepanje v izrednih razmerah 
   Člen 11 – Reševanje sporov med nacionalnimi nadzornimi organi

a) Prenos pristojnosti

Osnutek uredbe na nov organ prenaša posebne pristojnosti. V skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropskih skupnosti imajo institucije Evropske unije omejene možnosti delegiranja 
pristojnosti neodvisnim izvršnim ali regulatornim organom, in sicer le, če se prenos 
pristojnosti nanaša zgolj na jasno opredeljene izvršne pristojnosti in še posebej, če se na 
organ, na katerega se prenese pristojnosti, ne prenese nobena pristojnost političnega 
odločanja. Poleg tega, ker lahko Unija samo izvaja pooblastila, ki so ji bila dodeljena s 
Pogodbo, v skladu s postopki, določenimi v Pogodbi, institucije ne morejo prenesti več 
pristojnosti, kot tiste, ki so jim bile dodeljene s Pogodbo (glej Sodbo Sodišča Evropskih 
skupnosti v zadevi Meroni 9/56 in 10/57 (1958) Zbirka odločb sodne prakse str. 133 in 157). 

b) Neposredno ukrepanje organa

Z odstavkom 6 člena 9, odstavkom 3 člena 10 in odstavkom 4 člena 11 predlagane uredbe se 
organu podeli pristojnost, da „lahko [...], kadar se ustrezne zahteve zakonodaje iz člena 1(2) 
neposredno uporabljajo za finančne institucije, brez poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 226 Pogodbe [nov člen 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije] sprejme 
individualno odločbo, naslovljeno na finančno institucijo“ v državi članici, ki je obvezujoča. 
Pripravljavka mnenja predlaga, da se možnost organa, da na udeležence na trgu neposredno 
naslovi obvezujoče odločbe, omeji na izredne krizne razmere iz člena 10. Medtem ko se s 
členom 10 uresničuje politična volja po hitrem in učinkovitem odzivanju v obdobjih krize, da 
se zagotovi delovanje in integriteta finančnega trga in sistema, se člena 9 in 11 uporabljata v 
običajnih vsakodnevnih razmerah. 

Odbor za pravne zadeve je na podlagi obsežnega kompromisa sprejel predloge sprememb v 
zvezi s pristojnostmi organov na področju sprejemanja individualnih odločb za tržne 
udeležence v vsakodnevnih razmerah (člen 9(6) in 11(4)), pri čemer predlaga uvedbo 
postopka med organom in Komisijo, da se bolje uskladijo pristojnosti organov s pristojnostmi 
Komisije, ki so bile tej podeljene v skladu s členom 17(1) Pogodbe EU in členom 258 
Pogodbe o delovanju Evropske unije
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PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Organ mora imeti za učinkovito 
opravljanje svojih nalog pravico, da 
zahteva vse potrebne informacije. Da se 
prepreči podvajanje obveznosti poročanja 
za finančne institucije, morajo te 
informacije običajno zagotoviti nacionalni 
nadzorni organi, ki so najbliže finančnim 
trgom in institucijam. Vendar mora imeti 
organ pristojnost, da informacije zahteva 
neposredno od finančnih institucij in 
drugih strank, če nacionalni nadzorni organ 

(30) Organ mora imeti za učinkovito 
opravljanje svojih nalog pravico, da 
zahteva vse potrebne informacije. Da se 
prepreči podvajanje obveznosti poročanja 
za udeležence na finančnem trgu, morajo 
te informacije običajno zagotoviti 
nacionalni nadzorni organi, ki so najbliže 
finančnim trgom in udeležencem na trgu, 
pri tem pa velja obveznost, da se zaupnih 
informacij ne sme dati na voljo organom 
in oblastem, ki do tega niso upravičene. 



PE438.266v03-00 6/16 AD\813236SL.doc

SL

takih informacij ne zagotovi ali jih ne more 
zagotoviti pravočasno. Določiti je treba 
obveznost organov držav članic, da organu 
pomagajo pri uveljavljanju takih 
neposrednih zahtev.

Vendar mora imeti organ pristojnost, da 
informacije zahteva neposredno od 
udeležencev na finančnem trgu in drugih 
strank, če pristojni nacionalni organ takih 
informacij ne zagotovi ali jih ne more 
zagotoviti pravočasno. Določiti je treba 
obveznost organov držav članic, da organu 
pomagajo pri uveljavljanju takih 
neposrednih zahtev.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Države članice imajo ključno 
odgovornost za ohranjanje finančne 
stabilnosti na področju kriznega 

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

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

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) sprejemanje individualnih odločb, 
naslovljenih na finančne institucije, v 
posebnih primerih iz člena 9(6), 
člena 10(3) in člena 11(4);

(e) sprejemanje individualnih odločb, 
naslovljenih na finančne institucije, v 
posebnih primerih iz člena 9(6), 
člena 10(3) in člena 11(4) v primerih 
zakonodaje Unije, ki se neposredno 
uporablja;

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tehnični standardi Tehnični standardi – delegirani akti
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Za vzpostavitev doslednih, smotrnih in 
učinkovitih nadzornih praks znotraj 
sistema ESFS ter zagotovitev skupne, 
enotne in usklajene uporabe zakonodaje 
Skupnosti organ izdaja smernice in 
priporočila, naslovljena na nacionalne 
nadzorne organe ali finančne institucije. 
Organ opravi odprta javna posvetovanja o 
smernicah in priporočilih ter analizira 
morebitne s tem povezane stroške in 
koristi. Smernice se objavijo na spletni 
strani organa.

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

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

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

Kadar pristojni organ ne upošteva teh 
smernic ali priporočil, o svojih razlogih za 
tako ravnanje obvesti organ. Organ objavi 
te razloge, pri čemer o svoji nameri 
ustrezno obvesti pristojni organ.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tri mesece po sprejetju priporočila. 
Komisija lahko ta rok podaljša za en 
mesec.

Komisija zagotovi spoštovanje pravice 
naslovnikov odločbe, da podajo izjavo.

Komisija zagotovi spoštovanje pravice 
naslovnikov odločbe, da podajo izjavo.

Organ in nacionalni nadzorni organi 
Komisiji zagotovijo vse potrebne 
informacije.

Organ in pristojni organi Komisiji 
zagotovijo vse potrebne informacije.

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

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

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

6. Če pristojni organ ne ravna v skladu z 
odločbo iz odstavka 4 tega člena v roku iz 
tega odstavka in če je treba čim prej 
ukrepati zaradi neizpolnjevanja obveznosti 
pristojnega organa, da se ohranijo ali 
obnovijo nevtralni konkurenčni pogoji na 
notranjem trgu ali se zagotovita pravilno 
delovanje in integriteta finančnega sistema 
pri čezmejnih dejavnostih, lahko organ, 
kadar se ustrezne zahteve zakonodaje iz 
člena 1(2) neposredno uporabljajo za 
udeležence na finančnem trgu, brez 
poseganja v pooblastila Komisije na 
podlagi člena 258 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejme individualno 
odločbo, naslovljeno na udeleženca na 
finančnem trgu, v katerem zahteva ukrepe, 
potrebne za izpolnitev njenih obveznosti na 
podlagi prava Unije, vključno s 
prenehanjem posamezne dejavnosti. 
Preden organ sprejme posamezno 
odločitev, mora o tem obvestiti Komisijo.
Komisija zagotovi spoštovanje pravice 
naslovnikov odločbe, da podajo izjavo.
Organ in pristojni organi Komisiji 
zagotovijo vse potrebne informacije.
Komisija se v dveh tednih po prejemu 
osnutka odločbe organa odloči, ali bo 
potrdila osnutek odločbe. Komisija tega 
roka ne sme podaljšati. Komisija lahko 
osnutek odločbe potrdi le delno ali s 
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spremembami, če je to v interesu Unije.
Če Komisija ne potrdi osnutka odločbe ali 
ga potrdi samo delno ali s spremembami, 
nemudoma obvesti organ v obliki 
uradnega mnenja.
Organ v roku enega tedna od prejema 
uradnega mnenja pregleda svojo odločbo 
in jo prilagodi uradnemu mnenju 
Komisije ter jo nemudoma posreduje 
Komisiji.
Komisija v roku enega tedna po prejemu 
spremenjene odločbe organa odloči, ali jo 
bo potrdila ali zavrnila.
Če Komisija zavrne spremenjeno odločbo, 
se šteje, da odločba ni bila sprejeta.

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

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

7. Odločbe, sprejete na podlagi 
odstavka 6, prevladajo nad vsemi 
predhodnimi odločbami o isti zadevi, ki so 
jih sprejeli nacionalni nadzorni organi.
Kakršni koli ukrepi nacionalni nadzornih 
organov v zvezi z dejstvi, ki jih obravnava 
odločba na podlagi odstavka 4 ali 6, so v 
skladu s temi odločbami.

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

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odločbe, sprejete na podlagi odstavka 6, 
prevladajo nad vsemi predhodnimi 
odločbami o isti zadevi, ki so jih sprejeli 
nacionalni nadzorni organi.

črtano
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 11 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Reševanje sporov med nacionalnimi 
nadzornimi organi

Reševanje sporov med pristojnimi organi v
čezmejnih zadevah

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Organ lahko brez poseganja v pristojnosti 
institucij Evropske unije razvija stike z 
nadzornimi organi, mednarodnimi 
organizacijami in upravnimi organi tretjih 
držav. S temi dogovori se ne vzpostavljajo 
pravne obveznosti za Unijo in njene 
države članice.
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Organ pomaga pri pripravi odločb o 
enakovrednosti v zvezi z nadzornimi 
ureditvami v tretjih državah v skladu z 
zakonodajo iz člena 1(2).

črtano

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 17
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Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 44 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odbor za pritožbe je sestavljen iz šestih 
članov in šestih namestnikov, ki so 
posamezniki z ustreznim znanjem in 
izkušnjami, pri čemer ni vključeno osebje, 
zaposleno v nacionalnih nadzornih
organih ali drugih nacionalnih institucijah 
ali institucijah Skupnosti, ki so vključene v 
dejavnosti organa.

Odbor za pritožbe je sestavljen iz šestih 
članov in šestih namestnikov, ki so cenjeni
posamezniki z dokazanim ustreznim 
znanjem in strokovnimi, tudi nadzornimi,
izkušnjami na ustrezno visoki ravni s 
področja bančništva, zavarovalništva, 
trgov vrednostnih papirjev ali drugih 
finančnih storitev, pri čemer ni vključeno 
osebje, zaposleno v pristojnih organih ali 
drugih nacionalnih institucijah ali 
institucijah EU, ki je vključeno v 
dejavnosti organa.
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