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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog direktive bo omogočil, de bodo na ravni Unije uvedena enotna pravila za sanacijo ter 
reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij. V ta namen je predlagan mehanizem, ki 
naj bi zaščitil bančni in finančni sistem Unije in čim bolj zmanjšal stroške za 
davkoplačevalce. Predlog Komisije je razumen, saj je njegov namen ustvariti vrsto 
instrumentov za reševanje bank, ki bodo omogočili odpravljanje sistemske krize v bančnem 
sektorju, pri tem pa se bo upoštevalo, da je treba v interesu trga in družbe ohraniti ključne 
bančne storitve in omejiti primere, ko propadajoče institucije prejemajo državno pomoč. 
Namen predlaganih predlogov sprememb je odpraviti nejasnosti v osnutku direktive, ki ga je 
pripravila Komisija. 

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 direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Finančni trgi Unije so zelo integrirani 
in medsebojno povezani, pri čemer veliko 
kreditnih institucij velik del dejavnosti 
opravlja zunaj nacionalnih meja. Propad 
čezmejne kreditne institucije lahko vpliva 
na stabilnost finančnih trgov v različnih 
državah članicah, v katerih posluje. Če 
države članice ne uspejo obvladati 
propadajoče kreditne institucije in je rešiti 
tako, da uspešno preprečijo širšo sistemsko 
škodo, lahko to ogrozi zaupanje med 
državami članicami in verodostojnost 
notranjega trga na področju finančnih 
storitev. Zato je stabilnost finančnih trgov 
bistvena za vzpostavitev in delovanje 
notranjega trga.

(2) Finančni trgi Unije so zelo integrirani 
in medsebojno povezani, pri čemer veliko 
kreditnih institucij velik del dejavnosti 
opravlja zunaj nacionalnih meja. Propad 
čezmejne kreditne institucije lahko vpliva 
na stabilnost finančnih trgov v različnih 
državah članicah, v katerih posluje. Če 
države članice ne uspejo obvladati 
propadajoče kreditne institucije in je rešiti 
tako, da uspešno preprečijo širšo sistemsko 
škodo, lahko to ogrozi zaupanje med 
državami članicami in zaupanje 
davkoplačevalcev v notranji trg na 
področju finančnih storitev. Zato je 
stabilnost finančnih trgov bistvena za 
vzpostavitev in delovanje notranjega trga.

Or. bg
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Obrazložitev

Cilj tega političnega okvira je zagotoviti pristojnim organom skupne in učinkovite 
instrumente in pooblastila za vnaprejšnjo obravnavo bančne krize, zaščito finančne 
stabilnosti in zmanjšanje izpostavljenosti davkoplačevalcev izgubam.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Možnost prenehanja insolventne 
institucije po običajnih postopkih zaradi 
insolventnosti bi bilo treba vedno 
upoštevati, preden se sprejme odločitev za 
ohranitev institucije kot delujočega 
podjetja. Insolventno institucijo bi bilo 
treba ohraniti kot delujoče podjetje, ki 
kolikor je mogoče, uporablja zasebna 
sredstva. To je mogoče doseči s prodajo ali 
združitvijo s kupcem iz zasebnega sektorja 
ali po odpisu obveznosti institucije ali po 
preoblikovanju njenega dolga v kapital, da 
se izvede dokapitalizacija.

(28) Možnost prenehanja insolventne 
institucije po običajnih postopkih zaradi 
insolventnosti bi bilo treba vedno 
upoštevati, preden se sprejme odločitev za 
ohranitev institucije kot delujočega 
podjetja. Insolventno institucijo bi bilo 
treba ohraniti kot delujoče podjetje, ki 
uporablja zasebna sredstva. To je mogoče 
doseči s prodajo ali združitvijo s kupcem iz 
zasebnega sektorja ali po odpisu 
obveznosti institucije ali po preoblikovanju 
njenega dolga v kapital, da se izvede 
dokapitalizacija.

Or. bg

Obrazložitev

Glavni namen direktive je ohraniti zaupanje javnosti v bančni sistem z ohranitvijo finančne 
stabilnosti in zmanjšanjem izgub za davkoplačevalce. Poleg tega je v direktivi poudarjeno, da 
propadajočim bankam ne bi smela biti odobrena javna podpora. V zvezi s tem ni sprejemljivo, 
da bi z uporabo javnih sredstev, četudi v omejenem obsegu, propadajočemu podjetju 
omogočili, da še naprej deluje.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Za zaščito pravic delničarjev in 
upnikov do prejema najmanj zneska, ki bi 
ga prejeli pri običajnih postopkih zaradi 

(32) Za zaščito pravic delničarjev in 
upnikov do prejema najmanj zneska, ki bi 
ga prejeli pri običajnih postopkih zaradi 
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insolventnosti, bi bilo treba določiti jasne 
obveznosti glede vrednotenja sredstev in 
obveznosti institucije, poleg tega bi moralo 
biti na voljo dovolj časa, da se ustrezno 
oceni obravnava, ki bi je bili deležni, če bi 
institucija prenehala poslovati po običajnih 
postopkih zaradi insolventnosti. Takšno 
vrednotenje bi moralo biti mogoče začeti 
že v zgodnji fazi posredovanja. Preden se 
sprejme kakršen koli ukrep za reševanje, bi 
bilo treba oceniti sredstva in obveznosti 
institucije ter obravnave, ki bi je bili 
deležni delničarji in upniki v običajnih 
postopkih zaradi insolventnosti. Takšno 
vrednotenje bi moralo biti predmet sodnega 
pregleda le skupaj z odločitvijo o 
reševanju. Poleg tega bi morala obstajati 
obveznost, da se po tem, ko so bili 
uporabljeni instrumenti za reševanje, 
naredi naknadna primerjava med dejansko 
obravnavo delničarjev in upnikov ter 
njihovo obravnavo v okviru običajnih 
postopkov zaradi insolventnosti. Če se 
ugotovi, da so delničarji in upniki pri 
poplačilu terjatev prejeli manj, kot bi 
prejeli v okviru običajnih postopkov zaradi 
insolventnosti, bi morali biti upravičeni do 
izplačila razlike. V nasprotju z 
vrednotenjem pred reševanjem bi bilo treba 
omogočiti ugovarjanje tej primerjavi 
ločeno od odločitve o reševanju. Odločitev 
o tem, kako bo delničarjem in upnikom 
izplačana ugotovljena razlika v obravnavi, 
bi morala biti prepuščena državam 
članicam. Ta razlika, če obstaja, bi morala 
biti izplačana v skladu s finančnimi 
ureditvami, določenimi v skladu s to 
direktivo.

insolventnosti, bi bilo treba določiti jasne 
obveznosti glede vrednotenja sredstev in 
obveznosti institucije, poleg tega bi moralo 
biti na voljo dovolj časa, da se ustrezno 
oceni obravnava, ki bi je bili deležni, če bi 
institucija prenehala poslovati po običajnih 
postopkih zaradi insolventnosti. Takšno 
vrednotenje bi moralo biti mogoče začeti 
že v zgodnji fazi posredovanja. Preden se 
sprejme kakršen koli ukrep za reševanje, bi 
bilo treba oceniti sredstva in obveznosti 
institucije ter obravnave, ki bi je bili 
deležni delničarji in upniki v običajnih 
postopkih zaradi insolventnosti. Takšno 
vrednotenje bi moralo biti predmet sodnega 
pregleda le skupaj z odločitvijo o 
reševanju. Poleg tega bi morala obstajati 
možnost, da se po tem, ko so bili 
uporabljeni instrumenti za reševanje, 
naredi naknadna primerjava med dejansko 
obravnavo delničarjev in upnikov ter 
njihovo obravnavo v okviru običajnih 
postopkov zaradi insolventnosti, če tako 
primerjavo zahtevajo delničarji in upniki. 
Če se ugotovi, da so delničarji in upniki pri 
poplačilu terjatev prejeli manj, kot bi 
prejeli v okviru običajnih postopkov zaradi 
insolventnosti, bi morali biti upravičeni do 
izplačila razlike. V nasprotju z 
vrednotenjem pred reševanjem bi bilo treba 
omogočiti ugovarjanje tej primerjavi 
ločeno od odločitve o reševanju. Odločitev 
o tem, kako bo delničarjem in upnikom 
izplačana ugotovljena razlika v obravnavi, 
bi morala biti prepuščena državam 
članicam. Ta razlika, če obstaja, bi morala 
biti izplačana v skladu s finančnimi 
ureditvami, določenimi v skladu s to 
direktivo.

Or. bg

Obrazložitev

Ker se pred ukrepi za reševanje ovrednoti obravnava, ki bi je bili deležni delničarji in upniki 
v okviru običajnih postopkov zaradi insolventnosti, ni potrebno, da bi bila naknadna 
primerjava med dejansko obravnavo delničarjev in upnikov ter njihovo obravnavo v okviru 
običajnih postopkov zaradi insolventnosti obvezna, razen če to ne zahtevajo delničarji in
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upniki.   

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(а) institucija krši ali obstajajo objektivni 
elementi, ki kažejo na verjetnost, da bo v 
bližnji prihodnosti kršila kapitalske zahteve 
za nadaljnje dovoljenje na način, ki bi 
upravičil preklic takega dovoljenja s strani 
pristojnega organa, ker je institucija 
ustvarila izgube ali obstaja verjetnost, da
bo ustvarila izgube, zaradi katerih bodo 
pošla vsa ali praktično vsa lastna sredstva;

(а) institucija krši ali obstajajo objektivni 
elementi, ki kažejo na verjetnost, da bo v 
bližnji prihodnosti kršila kapitalske zahteve 
za nadaljnje dovoljenje na način, ki bi 
upravičil preklic takega dovoljenja s strani 
pristojnega organa, ker je institucija 
ustvarila izgube ali obstaja verjetnost, da 
bo ustvarila izgube, zaradi katerih bodo 
pošla njena sredstva, ki ustrezajo vsemu 
ali praktično vsemu emisijskemu 
osnovnemu kapitalu;

Or. bg

Obrazložitev
Zaradi natančnejše terminologije je treba namesto o „lastnih sredstvih“ govoriti o 
„sredstvih“, če ta ustrezajo stalni vrednosti. Ta vrednost upnikom banke pove, koliko ima 
banka sredstev. Lastna sredstva se lahko samo povečajo ali zmanjšajo, medtem ko lahko 
sredstva poidejo.   

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 76 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zaposlene ali nekdanje zaposlene v 
organih, navedenih v točkah (a) in (b);

(d) zaposlene ali nekdanje zaposlene v 
organih, navedenih v točkah (a), (b) in (c);

Or. bg

Obrazložitev

Zahteve glede poklicne skrivnosti bi se morale uporabljati ne le za zaposlene ali nekdanje 
zaposlene v organih za reševanje, pristojnih organih in Evropskem bančnem organu, marveč 
tudi za pristojna ministrstva. 
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 103 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo se podeli za nedoločen čas
od datuma iz člena 116.

2. Pooblastilo se prenese za obdobje petih 
let od datuma iz člena 116. Komisija 
pripravi poročilo o prenesenem 
pooblastilu najpozneje šest mesecev pred 
koncem tega obdobja.

Or. bg

Obrazložitev

Predlog Komisije o podelitvi pooblastila za nedoločen čas, kar zadeva sprejetje delegiranih 
aktov, ni v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Določitev nedoločenega 
časa je resda ena od oblik za navedbo trajanja pooblastila, a se pri tem ne upošteva, da se 
lahko spremenijo konkretni elementi, na katere se pooblastilo nanaša.  

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 103 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 2, 
4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 in 98, začne 
veljati le, če niti Evropski parlament niti 
Svet ne nasprotujeta aktu v roku dveh
mesecev od uradnega obvestila o tem aktu 
ali če sta pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestila 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. 
Navedeni rok se na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za dva 
meseca.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 2, 
4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 in 98, začne 
veljati le, če niti Evropski parlament niti 
Svet ne nasprotujeta aktu v roku treh
mesecev od uradnega obvestila o tem aktu 
ali če sta pred iztekom tega roka tako 
Evropski parlament kot Svet obvestila 
Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za dva meseca.

Or. bg

Obrazložitev

Rok za nasprotovanje je treba podaljšati, da bi lahko Parlament in Svet delegirani akt 
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podrobno preučila in odločila, ali je primerno in pravilno, da je sprejet v tej obliki.


