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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja  

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o strukturnih ukrepih za povečanje 

odpornosti kreditnih institucij v EU 

(COM(2014)0043 – C8-0024/2014 – 2014/0020(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2014)0043), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0024/2014), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 9. Aprila 

20141, 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 26. Junija 20142, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0000/2015), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Unija je od predloga strokovne 

skupine na visoki ravni sprejela ogromno 

zakonodaje (med drugim uredbo o 

infrastrukturi evropskega trga, drugo 

                                                 
1 UL C 451, 16.12.2014, str. 45. 
2 UL C 271, 19.8.2014, str. 87. 
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direktivo o trgih finančnih instrumentov, 

uredbo o kapitalskih zahtevah, četrto 

direktivo o kapitalskih zahtevah, sistem 

jamstva za vloge in direktivo o sanaciji in 

reševanju bank), namenjene 

obravnavanju problematike sistemskega 

tveganja, prenizkih kapitalskih zahtev, 

potrebe po zaščiti deponentov in več 

slabih možnosti za reševanje, ne da bi bila 

za to predvidena javna finančna pomoč. 

Zaradi novih pravil in novih struktur za 

nadzor se je to poslovno okolje 

spremenilo, z enotnim pravilnikom za 

bančništvo pa so bili položeni novi temelji 

za finančne trge v Uniji, ki so omogočili 

oblikovanje enotnega finančnega trga in 

delujoče unije kapitalskih trgov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Reforme zakonodajne ureditve za 

banke, ki trenutno potekajo, bodo 

pomembno povečale odpornost tako 

posameznih bank kot bančnega sektorja kot 

celote. Vendar majhno število največjih in 

najbolj kompleksnih bank v Uniji še vedno 

ostaja prevelikih, da bi propadle, prevelikih 

za reševanje in preveč kompleksnih, da bi 

se jih lahko upravljalo, nadziralo in 

saniralo. Strukturna reforma zato 

pomembno dopolnjuje druge zakonodajne 

pobude in ukrepe, saj bi ponudila enega od 

načinov za bolj neposredno obravnavo 

kompleksnosti, subvencij in pobud za 

čezmerno prevzemanje tveganj znotraj 

skupin. Vrsta držav članic je že sprejela ali 

razmišlja o sprejetju ukrepov za uvedbo 

strukturnih reform v svojih bančnih 

sistemih. 

(4) Reforme zakonodajne ureditve za 

banke, ki trenutno potekajo, bodo 

pomembno povečale odpornost tako 

posameznih bank kot bančnega sektorja kot 

celote. Vendar majhno število največjih in 

najbolj kompleksnih bank v Uniji še vedno 

ostaja prevelikih, da bi propadle, prevelikih 

za reševanje in preveč kompleksnih, da bi 

se jih lahko upravljalo, nadziralo in 

saniralo. Strukturna reforma na podlagi 

sistemskih tveganj, ki niso predvidena ali 

obravnavana v drugi zakonodaji, in na 

podlagi rešljivosti institucije zato 

pomembno dopolnjuje druge zakonodajne 

pobude in ukrepe, saj bi ponudila enega od 

načinov za bolj neposredno obravnavo 

kompleksnosti, subvencij in pobud za 

čezmerno prevzemanje tveganj znotraj 

skupin. Vrsta držav članic je že sprejela ali 
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razmišlja o sprejetju ukrepov za uvedbo 

strukturnih reform v svojih bančnih 

sistemih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Uskladitev na ravni Unije lahko 

zagotovi, da bančne skupine v Uniji, od 

katerih številne poslujejo v več državah 

članicah, ureja skupen okvir strukturnih 

zahtev, s čimer se bo preprečilo izkrivljanje 

konkurence, zmanjšala regulativna 

zapletenost, preprečili neupravičeni stroški 

zagotavljanja skladnosti za čezmejne 

dejavnosti, spodbujala nadaljnja integracija 

na trgu Unije in prispevalo k odpravi 

priložnosti za regulativno arbitražo. 

(9) Uskladitev na ravni Unije lahko 

zagotovi, da bančne skupine v Uniji, od 

katerih številne poslujejo v več državah 

članicah, ureja skupen okvir strukturnih 

zahtev, s čimer se bo preprečilo izkrivljanje 

konkurence, zmanjšala regulativna 

zapletenost, preprečili neupravičeni stroški 

zagotavljanja skladnosti za čezmejne 

dejavnosti, spodbujala nadaljnja integracija 

na trgu Unije in prispevalo k odpravi 

priložnosti za regulativno arbitražo. Kjer se 

pojavljajo sistemska tveganja, jih je treba 

obravnavati enako in na podlagi enakih 

meril po vsej Uniji, da bi zagotovili 

rešljivost vsake institucije, ne da bi 

ogrožali stabilnost finančnih trgov Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Skladno s cilji prispevanja k delovanju 

notranjega trga bi moralo biti tudi mogoče 

za kreditno institucijo dovoliti odstopanje 

od določb o ločitvi določenih trgovalnih 

dejavnosti, če je država članica sprejela 

(10) Skladno s cilji prispevanja k delovanju 

notranjega trga bi moralo biti tudi mogoče, 

da se osnovna kreditna institucija, ki ne 

opravlja naložbene dejavnosti v svojem 

imenu za svoj račun in ne drži trgovalnih 
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primarno nacionalno zakonodajo pred 

29. januarjem 2014 (vključno z naknadno 

sprejeto sekundarno zakonodajo), ki 

kreditnim institucijam, ki sprejemajo 

vloge prebivalstva ter malih in srednjih 

podjetij (MSP), prepoveduje naložbene 

dejavnosti v svojem imenu za svoj račun 

ter držanje trgovalnih sredstev. Države 

članice bi zato morale biti upravičene, da 

od Komisije zahtevajo, da odobri 

odstopanje od določb o ločitvi določenih 

trgovalnih dejavnosti za kreditno 

institucijo, za katero se uporablja 

nacionalna zakonodaja, ki je skladna z 

navedenimi določbami. To bi državam 

članicam z obstoječo primarno 

zakonodajo, katere učinki so enakovredni 

in skladni s to uredbo, omogočilo, da se 

izognejo usklajevanju obstoječih, 

učinkovitih določb. Da bi se zagotovilo, da 

učinki nacionalne zakonodaje ter iz nje 

izhajajoči izvedbeni ukrepi ne ogrozijo 

ciljev ali delovanja notranjega trga, 

morajo biti cilji nacionalne zakonodaje in 

povezanih nadzornih in izvršnih ureditev 

sposobni zagotoviti, da kreditne institucije, 

ki sprejemajo zajamčene vloge 

prebivalstva in MSP, izpolnjujejo pravno 

zavezujoče zahteve, ki so enakovredne in 

združljive z določbami iz te uredbe. 

Pristojni organ, ki nadzoruje kreditno 

institucijo, za katero se uporablja zadevna 

nacionalna zakonodaja, bi moral podati 

mnenje, ki bi moralo biti priloženo 

zahtevku za odstopanje. 

sredstev, in vsaka osnovna kreditna 

institucija v skupini podjetij, ki je pravno 

ločena od subjektov skupine, ki opravljajo 

naložbene dejavnosti v svojem imenu za 

svoj račun ali držijo trgovalna sredstva, in 

ki tudi izpolnjuje nekatere druge pogoje, 

izogne ocenjevanju iz te uredbe. Poleg 

tega, da bi to ustvarilo varni pristan za 

institucije, ki sprejmejo ustrezne ukrepe, 

da bi izpolnile cilje te uredbe, bi to 

institucijam v državah članicah z 

obstoječo primarno zakonodajo, katere 

učinki so enakovredni in skladni s to 

uredbo, omogočilo, da se izognejo 

nadaljnjemu ocenjevanju in dodatnim 

zahtevam po ločitvi dejavnosti. Državi 

članici, ki meni, da so njen bančni sektor 

in kreditne institucije na njenem ozemlju 

in v pristojnosti njenega pristojnega 

organa glede na velikost njenega 

gospodarstva kot celote tako velike, da bi 

bili male stranke in deponenti zaradi 

sorazmernega deleža trgovanja in 

dejavnosti vzdrževanja trga glede na ves 

finančni sektor brez zagotovljene javne 

finančne podpore za reševanje 

izpostavljeni znatnemu tveganju, bi to 

omogočilo sprejemanje zakonodaje na 

nacionalni ravni, da bi te dejavnosti 

skladno s to uredbo ločila. Pristojni organ, 

ki nadzoruje posamezno kreditno 

institucijo, bi moral preveriti, ali so 

izpolnjeni pogoji za izvzetje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Namen te uredbe je zmanjšati (12) Namen te uredbe je zmanjšati 
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prevzemanje čezmernih tveganj in hitro 

rast bilanc stanja, težavno reševanje, 

težavno spremljanje, nasprotja interesov, 

izkrivljanje konkurence ter neustrezno 

razporejanje kapitala. S to uredbo se prav 

tako želi zaščititi institucije, ki izvajajo 

dejavnosti, ki si zaslužijo javno varnostno 

mrežo za zaščito pred izgubami, nastalimi 

zaradi drugih dejavnosti. Potrebni predpisi 

bi morali zato prispevati k temu, da se 

banke ponovno osredotočijo na osnovno 

vlogo servisiranja realnega sektorja 

gospodarstva, ki temelji na neposrednih 

odnosih s strankami, ter preprečiti, da se 

kapital bank v preveliki meri uporablja za 

trgovanje na račun posojanja nefinančnemu 

delu gospodarstva. 

prevzemanje čezmernih tveganj in hitro 

rast bilanc stanja, težavno reševanje, 

težavno spremljanje, nasprotja interesov, 

izkrivljanje konkurence ter neustrezno 

razporejanje kapitala. S to uredbo se prav 

tako želi zaščititi institucije, ki izvajajo 

dejavnosti, ki si zaslužijo javno varnostno 

mrežo za zaščito pred izgubami, nastalimi 

zaradi drugih dejavnosti. Potrebni predpisi 

bi morali zato in po potrebi prispevati k 

temu, da se banke ponovno osredotočijo na 

osnovno vlogo servisiranja realnega 

sektorja gospodarstva, ki temelji na 

neposrednih odnosih s strankami, ter 

preprečiti, da se kapital bank v preveliki 

meri uporablja za trgovanje na račun 

posojanja nefinančnemu delu 

gospodarstva. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Da bi se zagotovilo, da lahko subjekti, 

za katere se uporablja prepoved trgovanja 

za lasten račun, še naprej prispevajo k 

financiranju gospodarstva, bi jim moralo 

biti dovoljeno vlagati v točno določen 

seznam skladov, ki se ga ne sme 

spreminjati. Ta izčrpen seznam bi moral 

vsebovati alternativne investicijske sklade 

(AIS) zaprtega tipa brez finančnega 

vzvoda, evropske sklade tveganega 

kapitala, evropske sklade za socialno 

podjetništvo in evropske dolgoročne 

investicijske sklade. Da bi se zagotovilo, 

da ti skladi ne ogrožajo uspešnosti 

poslovanja in finančne trdnosti kreditnih 

institucij, ki vlagajo vanje, je bistvenega 

pomena, da AIS zaprtega tipa brez 

finančnega vzvoda, v katere lahko kreditne 

(17) Da bi se zagotovilo, da lahko subjekti, 

za katere se uporablja prepoved trgovanja 

za lasten račun, še naprej prispevajo k 

financiranju gospodarstva, bi jim moralo 

biti dovoljeno vlagati v nekatere sklade. 

To bi moralo zajemati KNPVP, druge 

sklade, ki se tržijo malim vlagateljem, 

alternativne investicijske sklade (AIS) 

zaprtega tipa brez finančnega vzvoda, 

evropske sklade tveganega kapitala, 

evropske sklade za socialno podjetništvo in 

evropske dolgoročne investicijske sklade. 

Da bi se zagotovilo, da ti skladi ne 

ogrožajo uspešnosti poslovanja in finančne 

trdnosti kreditnih institucij, ki vlagajo 

vanje, je bistvenega pomena, da AIS 

zaprtega tipa brez finančnega vzvoda, v 

katere lahko kreditne institucije še vedno 
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institucije še vedno vlagajo, upravljajo 

upravitelji AIS, ki imajo dovoljenje in se 

nadzirajo v skladu z ustreznimi določbami 

Direktive 2011/61/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta26, in da so navedeni 

AIS ustanovljeni v Uniji oziroma, če niso 

ustanovljeni v Uniji, se v Uniji tržijo v 

skladu s predpisi navedene Direktive. 

vlagajo, upravljajo upravitelji AIS, ki 

imajo dovoljenje in se nadzirajo v skladu z 

ustreznimi določbami Direktive 

2011/61/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta26.  

__________________ __________________ 

26 Direktiva 2011/61/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o 

upraviteljih alternativnih investicijskih 

skladov in spremembah direktiv 

2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) 

št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010. 

26 Direktiva 2011/61/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o 

upraviteljih alternativnih investicijskih 

skladov in spremembah direktiv 

2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) 

št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Če pristojni organ pri ocenjevanju 

trgovalnih dejavnosti sklene, da presegajo 

določena merila v smislu relativne 

velikosti, finančnega vzvoda, 

kompleksnosti, dobičkonosnosti, 

povezanega tržnega tveganja in 

medsebojne povezanosti, bi moral 

zahtevati njihovo ločitev od osnovne 

kreditne institucije, razen če mu lahko 

osnovna kreditna institucija ustrezno 

dokaže, da navedene trgovalne dejavnosti 

ne ogrožajo finančne stabilnosti osnovne 

kreditne institucije ali stabilnosti 

finančnega sistema Unije kot celote, ob 

upoštevanju ciljev te uredbe. 

(23) Če pristojni organ pri ocenjevanju 

trgovalnih dejavnosti sklene, da presegajo 

določena merila v smislu relativne 

velikosti, finančnega vzvoda, 

kompleksnosti, dobičkonosnosti, 

povezanega tržnega tveganja in 

medsebojne povezanosti, ter ob 

upoštevanju ciljev te uredbe tudi meni, da 

je ogrožena finančna stabilnost osnovne 

kreditne institucije, finančnega sistema 

Unije ali njegovega dela, bi moral 

zahtevati njihovo ločitev od osnovne 

kreditne institucije, razen če mu lahko 

osnovna kreditna institucija ustrezno 

dokaže, da navedene trgovalne dejavnosti 

ne ogrožajo finančne stabilnosti osnovne 

kreditne institucije ali stabilnosti 

finančnega sistema Unije kot celote, ob 

upoštevanju ciljev te uredbe. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (24a) Po drugi strani je vzdrževanje trga 

nujni sestavni del dobro delujočega trga 

za podjetniške obveznice in druge 

dolžniške instrumente, saj je ena glavnih 

prednosti za vlagatelje v te obveznice to, 

da je z njimi mogoče trgovati na trgu in so 

kot likviden instrument zanimive za široko 

paleto vlagateljev. Ustvarjanje likvidnosti 

v Uniji se podpira z dejavnostmi bank za 

vzdrževanje trga, in da bi ustvarili 

učinkovito unijo kapitalskih trgov in 

razvili globoke in učinkovite trge 

obveznic, je treba najti ravnotežje med 

zagotavljanjem likvidnosti bank kot 

vzdrževalcev trga in pomisleki v zvezi s 

finančno stabilnostjo trgovalnih 

dejavnosti bank. 

Or. en 

Obrazložitev 

Nekateri deli trgovalnih dejavnosti bank so ključnega pomena za unijo kapitalskih trgov, kjer 

se nekaj financiranja realnega gospodarstva opravlja prek trgov vrednostnih papirjev. To bi 

se moralo odražati v razpravi o strukturni reformi bank. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 24 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (24b) V uredbi, s katero naj bi preprečili 

prevzemanje čezmernih tveganj v zvezi s 

trgovalnimi dejavnostmi, bi bilo treba 

upoštevati dejanska tveganja, ki jih banke 
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prevzemajo pri trgovanju, in jim zagotoviti 

pobude, da bodo zmanjšale svojo 

izpostavljenost tveganjem, povezanim s 

trgovanjem, ali da bi povečale sprejemljiv 

kapital, da bo skladen z zakonodajo. 

Obseg trgovalnih dejavnosti bank se 

najučinkoviteje meri z uporabo bonitetnih 

ukrepov prevzemanja tveganja, določenih 

v Uredbi (EU) št. 575/2013, ker ti bolje 

zajamejo dejansko tveganje trgovanja s 

pozicijami kot drugi ukrepi in so jasno 

opredeljeni ter nadzorovani z nadzornim 

okvirom.  

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog Komisije se zanaša na merjenje obsega trgovalnih dejavnosti bank z ukrepi, ki 

temeljijo na računovodstvu. Ker se računovodski standardi in prakse po Evropski uniji 

razlikujejo in ker imajo banke veliko svobode pri tem, kako bodo opredelile svoja sredstva, je 

ustrezneje, da se za merjenje trgovalnih dejavnosti bank uporabijo bonitetni ukrepi. V tem 

primeru se dejansko tveganje, ki ga banke prevzamejo glede trgovanja, tudi natančneje 

izmeri, banke pa dobijo pobudo za ustrezno prevzemanje in upravljanje tveganj. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Da bi se zagotovila učinkovita ločitev 

v pravnem, ekonomskem, upravljalnem in 

poslovnem smislu, bi morali osnovne 

kreditne institucije in trgovalni subjekti 

določbe o kapitalu, likvidnosti in velikih 

izpostavljenostih izpolnjevati po 

funkcionalnih podskupinah. Te bi se 

morale učinkovito in neodvisno upravljati 

ter imeti ločene upravljalne organe. 

(26) Da bi se, ko je to potrebno in ko tako 

odločijo pristojni organi, zagotovila 

učinkovita ločitev v pravnem, 

ekonomskem, upravljalnem in poslovnem 

smislu, bi morali osnovne kreditne 

institucije in trgovalni subjekti določbe o 

kapitalu, likvidnosti in velikih 

izpostavljenostih izpolnjevati po 

funkcionalnih podskupinah. Te bi se 

morale učinkovito in neodvisno upravljati 

ter imeti ločene upravljalne organe. 

Or. en 
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Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Skupine, ki se štejejo za vzajemne 

institucije, zadružne institucije, hranilnice 

ali podobne institucije, imajo posebno 

lastniško in gospodarsko strukturo. Če bi se 

za njih predpisala nekatera pravila v zvezi 

z ločitvijo, bi to zahtevalo temeljite 

spremembe v strukturni organizaciji 

navedenih subjektov, stroški za katere bi 

bili nesorazmerni glede na povezane 

koristi. V primerih, ko navedene skupine 

spadajo v področje uporabe te uredbe, 

lahko pristojni organ sklene osnovnim 

kreditnim institucijam, ki izpolnjujejo 

zahteve iz člena 49(3)(a) ali (b) Uredbe 

(EU) št. 575/2013, dovoliti, da imajo 

kapitalske deleže ali glasovalne pravice v 

trgovalnih subjektih, če meni, da so takšni 

kapitalski deleži ali glasovalne pravice 

nujno potrebni za delovanje skupine in je 

osnovna kreditna institucija sprejela 

zadostne ukrepe za ustrezno zmanjševanje 

zadevnih tveganj. 

(27) Skupine, ki se štejejo za vzajemne 

institucije, zadružne institucije, hranilnice 

ali podobne institucije, imajo posebno 

lastniško in gospodarsko strukturo. Če bi se 

za njih predpisala nekatera pravila v zvezi 

z ločitvijo, bi to zahtevalo temeljite 

spremembe v strukturni organizaciji 

navedenih subjektov, stroški za katere bi 

bili nesorazmerni glede na povezane 

koristi. V primerih, ko navedene skupine 

spadajo v področje uporabe te uredbe, 

lahko pristojni organ sklene osnovnim 

kreditnim institucijam, ki izpolnjujejo 

zahteve iz člena 49(3)(a) ali (b) Uredbe 

(EU) št. 575/2013, dovoliti, da imajo 

kapitalske deleže ali glasovalne pravice v 

trgovalnih subjektih, če meni, da so takšni 

kapitalski deleži ali glasovalne pravice 

nujno potrebni za delovanje skupine in je 

osnovna kreditna institucija sprejela 

zadostne ukrepe za ustrezno zmanjševanje 

zadevnih tveganj. Pristojni organ bi kljub 

odločitvi za ločitev moral imeti 

pooblastilo, podeljeno s členom 104(1)(a) 

Direktive 2013/36/EU, za določitev 

kapitalskih zahtev, kadar obseg tveganj in 

trgovalnih dejavnosti preseže določeno 

stopnjo, da bi lahko institucijo odvrnil od 

prevzemanja nepotrebnih tveganj, ki 

ogrožajo njeno finančno stabilnost ali 

finančno stabilnost celotne Unije ali 

njenih delov. 

Or. en 
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Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 37 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (37a) Pristojni organ bi moral za namen 

izvajanja svojih izključnih nalog, tudi 

dolžnosti, opredeljenih v tej uredbi, imeti 

pooblastilo za nalaganje kazni, določenih 

v členih 64 do 72 Direktive 2013/36/EU in 

v členu 18 Uredbe (EU) št. 1024/2013. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Namen te uredbe je preprečiti sistemska 

tveganja, finančne težave ali propad 

velikih, kompleksnih in med seboj 

povezanih subjektov v finančnem sistemu, 

zlasti kreditnih institucij, ter doseči 

naslednje cilje: 

Namen te uredbe je preprečiti kopičenje 

sistemskih tveganj, finančne težave ali 

propad velikih, kompleksnih in med seboj 

povezanih subjektov v finančnem sistemu, 

zlasti kreditnih institucij, ter doseči 

naslednje cilje: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) zmanjšati prevzemanje čezmernih 

tveganj v kreditni instituciji; 

(a) zagotoviti rešljivost in preprečiti 

čezmerno tveganje v kreditni instituciji; 

Or. en 
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Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) preprečiti neustrezno razporejanje 

virov in spodbujati posojanje realnemu 

sektorju gospodarstva; 

(c) doseči višje ravni ustvarjanja 

likvidnosti in naložb v okviru okrepljene 

finančne stabilnosti ter z dokončanjem 

enotnega pravilnika za bančništvo 

nadaljevat pot v smeri kapitalskih trgov 

Unije, da bi olajšali in spodbudili 
posojanje realnemu sektorju gospodarstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) pomagati preprečevati izkrivljanje 

konkurenčnih pogojev za vse kreditne 

institucije na notranjem trgu; 

(d) pomagati preprečevati izkrivljanje 

konkurenčnih pogojev za vse kreditne 

institucije na notranjem trgu, in sicer z 

zagotovitvijo, da bodo izgube katerekoli 

institucije plačali delničarji in vlagatelji v 

okviru reševanja s sredstvi upnikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) zmanjšati medsebojno povezanost v 

finančnem sektorju, ki povzroča sistemsko 

(e) zmanjšati medsebojno povezanost v 

finančnem sektorju, ki povzroča sistemsko 

tveganje, in sicer z zaščito deponentov, 
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tveganje; obravnavanjem tveganj, kjer se pojavijo, 

ter okrepitvijo odpornosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) olajšati nadzorovano reševanje in 

sanacijo skupine. 

(g) zmanjšati kompleksnost v osnovnih 

kreditnih institucijah, odstraniti ovire za 

rešljivost, olajšati učinkovito uporabo 

zadostnega števila ustreznih orodij za 
nadzorovano reševanje in sanacijo skupine. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) ločitvi določenih trgovalnih dejavnosti. (b) ukrepi za zmanjšanje prevzemanja 

čezmernih tveganj zaradi trgovalnih 

dejavnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) upravljanje in strukturiranje 

nekaterih trgovalnih dejavnosti, kadar se 
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domneva, da predstavljajo tveganje za 

institucijo ali zaščito deponentov, s čemer 

se poveča sistemsko tveganje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka b – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) vse naslednje subjekte, katerih bilančna 

vsota je tri leta zapored znašala vsaj 30 

milijard EUR, njihove trgovalne 

dejavnosti pa znašajo vsaj 

70 milijard EUR oziroma 10 odstotkov 

njihove bilančne vsote: 

(b) vse naslednje subjekte, katerih bilančna 

vsota je tri leta zapored znašala vsaj 30 

milijard EUR, njihova izpostavljenost 

tveganjem, povezana s trgovanjem, pa 

znaša vsaj 70 milijard EUR ali 50 

odstotkov njihovih skupnih upravičenih 

obveznosti za reševanje s sredstvi upnikov, 

kot je opredeljeno v členu 45 Direktive 

59/2014/EU [DSRB]: 

Or. en 

Obrazložitev 

Utemeljitev tega predloga je v uvodni izjavi 24b. S tveganjem povezana omejitev, ki temelji na 

bonitetnih standardih, je ustreznejši način za določitev, kdaj je banka preveč izpostavljena 

glede trgovalnih dejavnosti. Natančna opredelitev je predlagana v členu 23. Prav tako je 

obseg trgovalnih dejavnosti primerneje prilagoditi obsegu neporavnanega dolga, ki se rešuje 

s sredstvi upnikov, saj je to resnični blažilec, ki ga je mogoče uporabiti za absorpcijo izgub, 

preden pride do tveganja za denar davkoplačevalcev. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 5 a – odstavek 1 – točka 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. „trgovanje za lasten račun“ pomeni 

uporabo lastnega kapitala ali izposojenih 

denarnih sredstev za prevzemanje pozicij v 

kateri koli vrsti transakcije za nakup, 

4. „trgovanje za lasten račun“ pomeni 

uporabo lastnega kapitala ali izposojenih 

denarnih sredstev, da bi izkoristili 

dejanske ali pričakovane spremembe v 
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prodajo ali drug način pridobitve ali 

odtujitve finančnega instrumenta ali blaga 

z izključnim namenom ustvarjanja dobička 

za lasten račun in brez kakršne koli 

povezave z dejanskim ali predvidenim 

poslovanjem v imenu in za račun strank 

oziroma za namene varovanja subjekta 

pred tveganjem kot posledice dejanskega 

ali predvidenega poslovanja v imenu in za 

račun strank prek enot, oddelkov ali 

posameznih trgovcev, posebej namenjenih 

prevzemanju takih pozicij in ustvarjanju 

dobička, vključno prek namenskih spletnih 

platform za trgovanje za lasten račun; 

tržnem vrednotenju ali da bi se odzvali 

nanje, za prevzemanje pozicij v kateri koli 

vrsti transakcije za nakup, prodajo ali drug 

način pridobitve ali odtujitve finančnega 

instrumenta ali blaga z izključnim 

namenom ustvarjanja dobička za lasten 

račun in brez kakršne koli povezave z 

dejanskim ali predvidenim poslovanjem v 

imenu in za račun strank oziroma za 

namene varovanja subjekta pred tveganjem 

kot posledice dejanskega ali predvidenega 

poslovanja v imenu in za račun strank prek 

enot, oddelkov ali posameznih trgovcev, 

posebej namenjenih prevzemanju takih 

pozicij in ustvarjanju dobička, vključno 

prek namenskih spletnih platform za 

trgovanje za lasten račun; Ta opredelitev 

vključuje tudi vse transakcije, opravljene z 

namenom ustvarjanja dobička, ne glede 

na to, ali bo ta dobiček realiziran kratko- 

ali dolgoročno oziroma ali sploh bo 

realiziran; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 5 a – odstavek 1 – točka 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

12. „vzdrževanje trga“ pomeni zavezo 

finančne institucije, da redno in tekoče 

zagotavlja tržno likvidnost z objavljanjem 

dvosmernih kotacij v zvezi z določenim 

finančnim instrumentom ali z 

izpolnjevanjem naročil strank ali naročil, ki 

izhajajo iz zahtev strank za trgovanje, v 

okviru rednega poslovanja, vendar v obeh 

primerih brez, da bi bila izpostavljena 

pomembnemu tržnemu tveganju; 

12. „vzdrževanje trga“ pomeni zavezo 

finančne institucije, da redno in tekoče 

zagotavlja tržno likvidnost z objavljanjem 

dvosmernih kotacij v zvezi z določenim 

finančnim instrumentom ali z 

izpolnjevanjem naročil strank ali naročil, ki 

izhajajo iz zahtev strank za trgovanje, v 

okviru rednega poslovanja ali v smiselnem 

pričakovanju potencialne dejavnosti 

strank ter z varovanjem pozicij, ki izhajajo 

iz izpolnitve teh nalog, pred tveganjem; 

Or. en 
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Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka 22 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 22a. „koncentracija“ pomeni 

koncentracijo, kot je opredeljena v členu 3 

Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka 22 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 22b. „trgovalne dejavnosti“ pomeni 

vzdrževanje trga, naložbe v listinjenje in 

delovanje kot sponzor zanj ter trgovanje z 

izvedenimi finančnimi instrumenti.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Prepoved v točki (b) odstavka 1 se ne 

uporablja, če je obseg teh dejavnosti 

manjši od 2 % kapitala osnovne kreditne 

institucije, izračunanega na konsolidirani 

podlagi. Obseg teh dejavnosti, ki presega 

2 % kapitala osnovne kreditne institucije, 

izračunanega na konsolidirani podlagi, se 

postopno odpravi v obdobju petih let pred 
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začetkom veljavnosti te Uredbe. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za popolno prepoved naložb v alternativne investicijske sklade ni utemeljitve. So primeri, ko 

je lahko izpostavljenost v alternativnih investicijskih skladih del skupnega komercialnega 

bančnega poslovanja, denimo v zvezi z družbami zasebnega kapitala ali skladi, ki se 

uporabljajo za namene pokojnin.  Zato bi bilo treba majhno izpostavljenost dovoliti. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Omejitve iz točke (b) odstavka 1 se ne 

uporabljajo za AIS zaprtega tipa brez 

finančnega vzvoda, kot so opredeljeni v 

Direktivi 2011/61/EU, če so ustanovljeni v 

Uniji, oziroma če niso ustanovljeni v Uniji, 

se v Uniji tržijo v skladu s členoma 35 ali 

40 Direktive 2011/61/EU, za kvalificirane 

sklade tveganega kapitala, kot so 

opredeljeni v členu 3(b) Uredbe (EU) št. 

345/2013, za kvalificirane sklade 

socialnega podjetništva, kot so opredeljeni 

v členu 3(b) Uredbe (EU) št. 346/2013, in 

za AIS, ki imajo dovoljenje kot evropski 

dolgoročni investicijski skladi (EDIS) v 

skladu z Uredbo (EU) št. [XXX/XXXX]. 

3. Omejitve iz točke (b) odstavka 1 se ne 

uporabljajo za KNPVP, druge sklade, ki se 

tržijo malim vlagateljem, ter alternativne 

investicijske sklade zaprtega tipa in brez 

finančnega vzvoda, kot so opredeljeni v 

Direktivi 2011/61/EU, če so ustanovljeni v 

Uniji, oziroma če niso ustanovljeni v Uniji, 

se v Uniji tržijo v skladu s členoma 35 ali 

40 Direktive 2011/61/EU, za kvalificirane 

sklade tveganega kapitala, kot so 

opredeljeni v členu 3(b) Uredbe (EU) št. 

345/2013, za kvalificirane sklade 

socialnega podjetništva, kot so opredeljeni 

v členu 3(b) Uredbe (EU) št. 346/2013, in 

za AIS, ki imajo dovoljenje kot evropski 

dolgoročni investicijski skladi (EDIS) v 

skladu z Uredbo (EU) št. [XXX/XXXX]. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Poglavje 3 – naslov 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Ločitev določenih trgovalnih dejavnosti Ukrepi v zvezi z nekaterimi trgovalnimi 

dejavnostmi 

Or. en 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Za namene tega poglavja trgovalne 

dejavnosti vključujejo dejavnosti, ki niso: 

1. Za namene tega poglavja trgovalne 

dejavnosti ne vključujejo naslednjih 

dejavnosti: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 – točka i a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ia) dejavnosti za skrbno upravljanje 

kapitala, likvidnosti, financiranja in 

bilanc stanja; 

Or. en 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 – točka i b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ib) prodaja obrestnih, valutnih in 

kreditnih izvedenih finančnih 

instrumentov, izvedenih finančnih 
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instrumentov na emisijske kupone in 

izvedenih finančnih instrumentov na 

blago, za katere se izvaja kliring prek 

centralne nasprotne stranke, ter 

emisijskih kuponov svojim nefinančnim 

strankam, finančnim subjektom iz druge 

in tretje alinee člena 5(19), 

zavarovalnicam ali institucijam za 

poklicno pokojninsko zavarovanje, če je 

edini namen prodaje varovanje pred 

obrestnim, valutnim in kreditnim 

tveganjem, tveganjem spremembe cen 

blaga ali tveganjem spremembe vrednosti 

emisijskih kuponov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) kreditnih institucijah, ustanovljenih v 

Uniji, ki niso niti obvladujoče podjetje niti 

odvisno podjetje, vključno z vsemi 

njihovimi podružnicami, ne glede na to, kje 

se nahajajo; 

(a) v skladu z odstavkom 1a v kreditnih 

institucijah, ustanovljenih v Uniji, ki niso 

niti obvladujoče podjetje niti odvisno 

podjetje, vključno z vsemi njihovimi 

podružnicami, ne glede na to, kje se 

nahajajo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) obvladujočih podjetjih v EU, vključno z 

vsemi podružnicami in odvisnimi podjetji, 

ne glede na to, kje se nahajajo, če je eden 

od subjektov iz skupine kreditna institucija, 

(b) v skladu z odstavkom 1b v 

obvladujočih podjetjih v EU, vključno z 

vsemi podružnicami in odvisnimi podjetji, 

ne glede na to, kje se nahajajo, če je eden 
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ustanovljena v Uniji; od subjektov iz skupine kreditna institucija, 

ustanovljena v Uniji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) podružnicah v EU kreditnih institucij, 

ustanovljenih v tretjih državah. 

(c) podružnicah v EU kreditnih institucij, 

ustanovljenih v tretjih državah, razen če se 

zanje uporablja zakonodajni okvir, ki se 

šteje za enakovrednega v skladu s 

členom 27(1). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Odstavek 1(a) se ne uporablja za 

osnovno kreditno institucijo, ki ne drži 

trgovalnih sredstev in ne opravlja 

reguliranih naložbenih dejavnosti v 

svojem imenu za svoj račun, razen 

dejavnosti za zmanjševanje tveganj za 

namene skrbnega upravljanja kapitala, 

likvidnosti in financiranja ter 

zagotavljanje omejenih storitev 

upravljanja s tveganji za stranke. 

Or. en 
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Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. Ocena iz odstavka 1(b) se ne opravi za 

kreditno institucijo v skupini, ki je pravno 

ločena od subjektov skupine, ki se 

ukvarjajo z regulirano naložbeno 

dejavnostjo v svojem imenu za svoj račun 

ali držijo trgovalna sredstva, in:  

 – ki lahko sprejema odločitve neodvisno 

od drugih subjektov skupine;  

 – ki ima upravljalni organ, ki je neodvisen 

od drugih subjektov skupine;  

 za katero veljajo kapitalske in likvidnostne 

zahteve; 

 ki ne sme sklepati pogodb ali poslov z 

drugimi subjekti skupine, razen po 

pogojih, podobnih tistim iz člena 13(7). 

 Če te pogoje izpolnjujejo vse osnovne 

kreditne institucije v skupini, se odstavek 

1(b) ne uporablja. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1c. Odstavka 1a in 1b se ne uporabljata za 

institucije in skupine, ki se štejejo za 

nerešljive na podlagi ocene organa za 

reševanje, določene v členih 15 in 16 

Direktive 59/2014/EU [BRRD]. 

Or. en 
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Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1d. Za namene odstavka 1 se institucija ne 

šteje za osnovno kreditno institucijo samo 

zaradi sprejetih vlog, če vrednost vsake 

vloge presega 300 000 EUR in jo 

institucija drži najmanj 12 mesecev. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1e. Če je institucija ločena v skladu z 

odstavkom 1a ali 1b, se ločitev in vse z njo 

povezane omejitve izvedejo po časovnem 

razporedu, primerljivem s tistim za ločitev 

iz te uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) relativno pomembnost kreditnega 

tveganja nasprotne stranke, ki se izmeri kot 

poštena vrednost izvedenih finančnih 

instrumentov, deljena s skupnimi 

trgovalnimi sredstvi; 

(c) relativno pomembnost kreditnega 

tveganja nasprotne stranke, ki se izmeri kot 

poštena vrednost izvedenih finančnih 

instrumentov, deljena z bilančno vsoto; 

Or. en 
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Obrazložitev 

Kazalnik iz točke 2(c) tega člena je nenavaden, saj je višina tveganja nasprotne stranke 

odvisna od velikosti trgovalnih sredstev. To pomeni, da tudi če je tveganje nasprotne stranke 

nizko, bo kazalnik pokazal visoko vrednost, če so trgovalna sredstva še manjša. Takšni 

rezultati pa niso logični, saj je bolj naravno, da tveganje nasprotne stranke povežemo z 

merilom, povezanim s skupno velikostjo banke, npr. z njeno bilančno vsoto. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) relativno pomembnost tržnega tveganja, 

ki se izmeri z izračunom razlike med 

trgovalnimi sredstvi in obveznostmi v 

absolutni vrednosti, ki se nato deli z 

enostavnim povprečjem med trgovalnimi 

sredstvi in trgovalnimi obveznostmi; 

(f) relativno pomembnost tržnega tveganja, 

ki se izmeri tako, da se znesek 

izpostavljenosti tržnemu tveganju deli z 

zneskom skupne izpostavljenosti 

tveganjem; 

Or. en 

Obrazložitev 

Kazalnik iz točke 2(f) je težko razumljiv; tržno tveganje lahko veliko bolje in jasneje merimo 

na podlagi zneska izpostavljenosti tržnemu tveganju. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 – točka h 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) kreditno in likvidnostno tveganje, ki 

izhaja iz zavez in jamstev, ki jih zagotavlja 

osnovna kreditna institucija. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Kazalnik 2(h) sploh ni nujno povezan s trgovalnimi dejavnostmi, saj so zaveze in jamstva 
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običajno del tradicionalnih komercialnih bančnih posojil, zato ni uporaben kot kazalnik za 

merjenje pomembnosti trgovalnih dejavnosti. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Pristojni organ lahko zahteva 

predložitev vseh kvantitativnih ali 

kvalitativnih podatkov, ki so po njegovi 

presoji pomembni za oceno trgovalnih 

dejavnosti iz odstavka 1. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Če pristojni organ po oceni iz člena 9(1) 

zaključi, da so omejitve in pogoji, povezani 

z merili iz točk (a) do (h) člena 9(2) in 

določeni v delegiranem aktu iz odstavka 5, 

izpolnjeni, zaradi česar meni, da je 

ogrožena finančna stabilnost osnovne 

kreditne institucije ali finančnega sistema 

Unije kot celote, pri čemer upošteva cilje 

iz člena 1, najkasneje dva meseca po 

zaključku navedene ocene začne postopek 

za sprejetje sklepa iz drugega pododstavka 

odstavka 3. 

1. Če pristojni organ po oceni iz člena 9(1) 

zaključi, da so pogoji, povezani z merili iz 

točk (a) do (g) člena 9(2) in določeni v 

delegiranem aktu iz odstavka 5, izpolnjeni, 

ter meni, da je ogrožena rešljivost osnovne 

kreditne institucije, pri čemer upošteva 

cilje iz člena 1 ter velikost, kompleksnost 

in višina tveganja institucije, najkasneje 

dva meseca po zaključku navedene ocene 

začne postopek za sprejetje sklepa iz 

drugega pododstavka odstavka 3. 

Or. en 

Obrazložitev 

Izgube pri trgovalnih poslih banke ne bi smele ogroziti ključnih funkcij, ki jih opravlja 

osnovna kreditna institucija. Osrednje vprašanje bi moralo biti, ali je institucijo možno rešiti, 

če se upoštevajo tudi njene trgovalne dejavnosti. Bistveno vprašanje je, ali je institucijo 
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mogoče ustrezno rešiti glede na možen negativni učinek trgovanja, če se upošteva možnost 

uporabe ukrepov iz direktive o sanaciji in reševanju bank, pri čemer je končni cilj zavarovati 

osnovne funkcije bančnega sistema. 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če omejitve in pogoji iz odstavka 1 niso 

izpolnjeni, lahko pristojni organ še vedno 

začne postopek za sprejetje sklepa iz 

tretjega pododstavka odstavka 3, če po 

oceni iz člena 9(1) in ob upoštevanju ciljev 

iz člena 1 zaključi, da kakršna koli 

trgovalna dejavnost, z izjemo trgovanja z 

izvedenimi finančnimi instrumenti, ki niso 

izvedeni finančni instrumenti, dovoljeni v 

skladu s členoma 11 in 12, ki ga opravlja 

osnovna kreditna institucija, ogroža 

finančno stabilnost osnovne kreditne 

institucije ali finančnega sistema Unije kot 

celote. 

2. Če omejitve in pogoji iz odstavka 1 niso 

izpolnjeni, lahko pristojni organ še vedno 

začne postopek za sprejetje sklepa iz 

tretjega pododstavka odstavka 3, če po 

oceni iz člena 9(1) in ob upoštevanju ciljev 

iz člena 1 zaključi, da kakršna koli 

trgovalna dejavnost, z izjemo trgovanja z 

izvedenimi finančnimi instrumenti, ki niso 

izvedeni finančni instrumenti, dovoljeni v 

skladu s členoma 11 in 12, ki ga opravlja 

osnovna kreditna institucija, ogroža 

finančno stabilnost celotnega finančnega 

sistema Unije ali njegovega dela. 

Or. en 

Obrazložitev 

Tudi če trgovalne dejavnosti institucije po presoji pristojnega organa niso preveč tvegane, se 

lahko institucija vseeno šteje za tvegano. Čeprav je v tem primeru prag za ukrepanje višji, se 

lahko sprejmejo dodatni ukrepi, če se presodi, da je ogrožen celo del finančnega sistema 

Unije. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 – prvi pododstavek  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pristojni organ o zaključkih iz 

odstavkov 1 in 2 obvesti osnovno kreditno 

institucijo in ji omogoči, da v dveh 

mesecih od datuma obvestila predloži pisne 

3. Pristojni organ o zaključkih iz 

odstavkov 1 in 2 obvesti osnovno kreditno 

institucijo in ji omogoči, da v dveh 

mesecih od datuma obvestila predloži pisne 
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pripombe.  pripombe. Če osnovna kreditna institucija 

pripada skupini in je bil ustanovljen 

kolegij nadzornikov v skladu s členom 116 

Direktive 2013/36/EU, pristojni organ 

obvesti tudi vse člane kolegija 

nadzornikov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če osnovna kreditna institucija v roku iz 

prvega pododstavka pristojnemu organu ne 

dokaže, da so razlogi, ki so privedli do 

zaključkov, neutemeljeni, pristojni organ 

sprejme sklep, naslovljen na osnovno 

kreditno institucijo, in od nje zahteva, da 

ne opravlja trgovalnih dejavnosti iz 

navedenih zaključkov. Pristojni organ 

navede razloge za sklep in ga javno objavi. 

Če osnovna kreditna institucija v roku iz 

prvega pododstavka pristojnemu organu ne 

dokaže, da so razlogi, ki so privedli do 

zaključkov, neutemeljeni, pristojni organ 

sprejme sklep, naslovljen na osnovno 

kreditno institucijo, in od nje zahteva, da 

zmanjša tveganje, da se potencialne 

izgube pri dejavnostih, povezanih s 

trgovanjem, prenesejo na osnovno 

kreditno institucijo, tako da sprejme 

ukrepe v skladu s členom 17 Direktive 

2014/59/EU [BRRD], da bi ponovno 

zagotovil rešljivost kreditne institucije. 

Ukrepi, ki jih lahko sprejme pristojni 

organ, vključujejo okrepljeni nadzor, višje 

kapitalske zahteve in ločitev zadevnih 

trgovalnih dejavnosti od osnovne kreditne 

institucije. Pristojni organ navede razloge 

za sklep in ga javno objavi. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pristojni organ si pri posredovanju prizadeva zagotoviti rešljivost institucije. Ta cilj lahko 

doseže z različnimi ukrepi, med katerimi so okrepljeni nadzor, višje kapitalske zahteve in 

ločitev. 
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Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Pristojni organ lahko osnovni kreditni 

instituciji dovoli opravljanje tistih 

dejavnosti vzdrževanja trga, ki ne 

ogrožajo finančne stabilnosti osnovne 

kreditne institucije ali celotnega 

finančnega sistema Unije ali katerega koli 

njegovega dela. 

Or. en 

Obrazložitev 

Dejavnosti vzdrževanja trga, ki jih osnovna kreditna institucija še naprej opravlja, bi morale 

biti v skladu s cilji predlagane uredbe. Te dejavnosti ne bi smele voditi v nastanek banke, ki bi 

bila prevelika ali preveč povezana z drugimi, da bi propadla, ali vključevati trgovanja za 

lasten račun. Pristojni organ lahko osnovni kreditni instituciji dovoli opravljanje tistih 

dejavnosti vzdrževanja trga, ki ne ogrožajo finančne stabilnosti institucije ali Unije. 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Če pristojni organ sprejme sklep iz 

tega odstavka, osnovna kreditna 

institucija, na katero je naslovljen, javno 

objavi svoje trgovalne dejavnosti v ločeni 

bilanci stanja, tudi če organ v sklepu ne 

zahteva ločitev teh dejavnosti. V tej objavi 

se navede velikost, tveganje, financiranje 

in vsebino zadevnih trgovalnih dejavnosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Trgovalne dejavnosti bi morale biti pregledne, tudi če sklep o ločitvi ni bil sprejet. Banke, 



 

PR\1046197SL.doc 31/53 PE546.551v02-00 

 SL 

zajete v področju uporabe, opravljajo številne trgovalne dejavnosti. Tudi če se ločitev ne 

izvede, je za vlagatelje in splošno javnost koristno, če lahko ocenijo obseg trgovalnih 

dejavnosti in njihovo tveganje. Zato bi morale biti trgovalne dejavnosti javno objavljene v 

ločeni bilanci stanja, v kateri bi bili navedeni tudi drugi podatki, ki prispevajo k večji 

preglednosti trgovalnih poslov. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 5 – točka b – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) določi, katere vrste listinjenj se ne 

štejejo kot ogrožanje finančne stabilnosti 

osnovne kreditne institucije ali finančnega 

sistema Unije kot celote, pri čemer se 

upoštevajo vse naslednje lastnosti: 

(b) določi, katere vrste listinjenj se ne 

štejejo kot ogrožanje rešljivosti osnovne 

kreditne institucije ali celotnega 

finančnega sistema Unije ali katerega koli 

njegovega dela, pri čemer se upoštevajo 

vse naslednje lastnosti: 

Or. en 

Obrazložitev 

Pri oceni ogrožanja finančne stabilnosti se ne obravnava le EU kot celota, ampak tudi njeni 

deli. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Osnovna kreditna institucija, ki je 

predmet sklepa iz člena 10(3), lahko 

opravlja trgovalne dejavnosti, če je njihov 

namen zgolj skrbno upravljanje njenega 

kapitala, likvidnosti in financiranja. 

Brez poseganja v sklep pristojnega organa 
iz člena 10(3) lahko osnovna kreditna 

institucija opravlja trgovalne dejavnosti, če 

je njihov namen zgolj skrbno upravljanje 

njenega kapitala, likvidnosti in 

financiranja. 

Or. en 
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Obrazložitev 

S predlogom spremembe v prvem stavku bi pojasnili, da so v sklepu o ločitvi navedene vse 

dejavnosti, ki jih lahko osnovna kreditna institucija še naprej opravlja. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 V okviru skrbnega upravljanja kapitala, 

likvidnosti in financiranja lahko osnovna 

kreditna institucija za varovanje pred 

splošnim tveganjem, ki izhaja iz njene 

bilance stanja, uporablja samo obrestne, 

valutne in kreditne izvedene finančne 

instrumente, pri katerih se kliring opravlja 

prek centralne nasprotne stranke. Osnovna 

kreditna institucija mora pristojnemu 

nadzornemu organu dokazati, da je 

varovanje pred tveganjem zasnovano za 

zmanjšanje in tudi dokazljivo zmanjšuje ali 

pomembno omejuje posebna, opredeljiva 

tveganja posameznih in skupnih pozicij 

osnovne kreditne institucije. 

V okviru skrbnega upravljanja kapitala, 

likvidnosti in financiranja lahko osnovna 

kreditna institucija za varovanje pred 

splošnim tveganjem, ki izhaja iz njene 

bilance stanja, uporablja samo obrestne, 

valutne in kreditne izvedene finančne 

instrumente, pri katerih se kliring opravlja 

prek centralne nasprotne stranke, razen če 

se zadevna varovanja pridobijo izključno 

prek izvedenih finančnih instrumentov, s 

katerim se trguje na prostem trgu; v tem 

primeru se ti izvedeni finančni 

instrumenti lahko uporabijo, da bi 

osnovna kreditna institucija dosegla 

bilanco stanja, ki je čim bolj zavarovana. 

Osnovna kreditna institucija mora 

pristojnemu nadzornemu organu dokazati, 

da je varovanje pred tveganjem zasnovano 

za zmanjšanje in tudi dokazljivo zmanjšuje 

ali pomembno omejuje posebna, 

opredeljiva tveganja posameznih in 

skupnih pozicij osnovne kreditne 

institucije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Vseh ustreznih varovanj ni možno pridobiti prek centralno obračunanih izvedenih finančnih 

instrumentov, saj so ti pogosto do neke mere standardizirani in lahko zagotovijo manj 

učinkovita varovanja kot pa izvedeni finančni instrumenti, ki so posebej prilagojeni za 

varovano pozicijo. Upravljanje tveganj osnovne kreditne institucije bo manj učinkovito in 

raven tveganja bi utegnila biti višja, če se lahko uporabljajo le centralno obračunani izvedeni 

finančni instrumenti. 
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Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Osnovna kreditna institucija, ki je 

predmet sklepa iz člena 10(3), lahko 

obrestne, valutne in kreditne izvedene 

finančne instrumente, izvedene finančne 

instrumente na emisijske kupone ter 

izvedene finančne instrumente na blago, 

pri katerih se kliring opravlja prek 

centralne nasprotne stranke, in emisijske 

kupone prodaja svojim nefinančnim 

strankam, finančnim subjektom iz druge in 

tretje alinee točke (19) člena 5, 

zavarovalnicam in institucijam za poklicno 

pokojninsko zavarovanje, če so izpolnjeni 

naslednji pogoji: 

Brez poseganja v sklep pristojnega organa 
iz člena 10(3) lahko osnovna kreditna 

institucija obrestne, valutne in kreditne 

izvedene finančne instrumente, izvedene 

finančne instrumente na emisijske kupone 

ter izvedene finančne instrumente na blago, 

pri katerih se kliring opravlja prek 

centralne nasprotne stranke, in emisijske 

kupone tudi prodaja svojim nefinančnim 

strankam, finančnim subjektom iz druge in 

tretje alinee točke (19) člena 5, 

zavarovalnicam in institucijam za poklicno 

pokojninsko zavarovanje, lahko pa 

opravlja tudi izravnave transakcij za 

zmanjšanje tveganja pri teh prodajah, če 

so izpolnjeni naslednji pogoji: 

Or. en 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

8. V upravljalnem organu osnovne kreditne 

institucije oziroma trgovalnega subjekta 

večina članov ne smejo biti člani 

upravljalnega organa drugega od teh dveh 

subjektov. Nobeden član upravljalnega 

organa enega od teh dveh subjektov ne sme 

opravljati izvršne funkcije v obeh 

subjektih, razen osebe, zadolžene za 

upravljanje tveganj v obvladujočem 

podjetju. 

8. V upravljalnem organu osnovne kreditne 

institucije oziroma trgovalnega subjekta 

večina članov ne sme biti članov 

upravljalnega organa drugega od teh dveh 

subjektov. Nobeden član upravljalnega 

organa enega od teh dveh subjektov ne sme 

opravljati izvršne funkcije v obeh 

subjektih, razen oseb, zadolženih za 

upravljanje tveganj, notranjo revizijo in 

varovanje zakonitosti poslovanja v 

obvladujočem podjetju. 
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Or. en 

Obrazložitev 

Notranje revizija in varovanje zakonitosti poslovanja sta funkciji, ki se v finančnih skupinah 

pogosto opravljata centralno, iz istih razlogov kot funkcije upravljanja tveganj. Smiselno bi 

bilo, da bi osebe, zadolžene za te funkcije, lahko delovale v celotni organizaciji, tako kot 

osebe, zadolžene za upravljanje tveganj. 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če so bili uvedeni ukrepi v skladu s tem 

poglavjem, izpostavljenost osnovne 

kreditne institucije znotraj skupine do 

subjekta, ki ne spada v isto podskupino kot 

osnovna kreditna institucija, ne sme 

presegati 25 odstotkov sprejemljivega 

kapitala. Omejitev izpostavljenosti znotraj 

skupine se uporablja na podkonsolidirani 

podlagi ter po upoštevanju učinka 

zmanjševanja kreditnega tveganja in 

izvzetij v skladu s členi 399 do 403 Uredbe 

(EU) št. 575/2013 in členom 16 te uredbe. 

2. Če so bili uvedeni ukrepi v skladu s tem 

poglavjem, izpostavljenost osnovne 

kreditne institucije znotraj skupine do 

subjekta, ki ne spada v isto podskupino kot 

osnovna kreditna institucija, ne sme 

presegati 25 odstotkov sprejemljivega 

kapitala. Omejitev izpostavljenosti znotraj 

skupine se uporablja na podkonsolidirani 

podlagi ter po upoštevanju učinka 

zmanjševanja kreditnega tveganja in 

izvzetij v skladu s členi 399 do 403 Uredbe 

(EU) št. 575/2013. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlaga se črtanje člena 16; glej spodaj. 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) veliko izpostavljenost do finančnega 

subjekta, ki presega 25 odstotkov 

sprejemljivega kapitala osnovne kreditne 

(a) veliko izpostavljenost do finančnega 

subjekta, ki presega 25 odstotkov 

sprejemljivega kapitala osnovne kreditne 
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institucije. Navedena omejitev 

izpostavljenosti se uporablja na posamični 

in podkonsolidirani podlagi ter po 

upoštevanju učinka zmanjševanja 

kreditnega tveganja in izvzetij v skladu s 

členi 399 do 403 Uredbe (EU) št. 575/2013 

in členom 16 te uredbe; 

institucije. Navedena omejitev 

izpostavljenosti se uporablja na posamični 

in podkonsolidirani podlagi ter po 

upoštevanju učinka zmanjševanja 

kreditnega tveganja in izvzetij v skladu s 

členi 399 do 403 Uredbe (EU) št. 

575/2013; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) velike izpostavljenosti do finančnih 

subjektov, ki skupaj 

presegajo 200 odstotkov sprejemljivega 

kapitala osnovne kreditne institucije. 

Navedena omejitev izpostavljenosti se 

uporablja na posamični in 

podkonsolidirani podlagi ter po 

upoštevanju učinka zmanjševanja 

kreditnega tveganja in izvzetij v skladu s 

členi 399 do 403 Uredbe (EU) št. 

575/2013 in členom 16 te uredbe. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Zlasti pri izpostavljenostih zunaj skupine ni razloga, da bi bil dovoljeni skupni obseg velikih 

izpostavljenosti manjši za osnovno kreditno institucijo, ki je bila ločena, kot pa za osnovno 

kreditno institucijo, ki ni bila ločena, ker so njene trgovalne dejavnosti bolj omejene. Zato je 

del člena s to določbo črtan. 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejetje delegiranih aktov v skladu s 

členom 35, da se prilagodi višina omejitve 

za skupne velike izpostavljenosti zunaj 

skupine, kot je določena v točki (b) 

odstavka 1, v skladu z obsegom, v katerem 

je pripoznano zmanjševanje kreditnega 

tveganja. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Prav tako v tem primeru niso potrebni delegirani akti. 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 16 črtano 

Tehnike za zmanjševanje kreditnega 

tveganja 

 

Če so bili uvedeni ukrepi v skladu s tem 

poglavjem te uredbe, se poleg upoštevanja 

določb členov 399 do 403 Uredbe (EU) št. 

575/2013 pri izračunu vrednosti 

izpostavljenosti za potrebe izpolnjevanja 

zahtev glede omejitev velikih 

izpostavljenosti iz členov 14 in 15 te 

uredbe uporabljajo tudi omejitve zvezi s 

pripoznavanjem tehnik za zmanjševanje 

kreditnega tveganja. 

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejetje delegiranih aktov v skladu s 

členom 35, da se določi obseg, v katerem 

se tehnike za zmanjševanje kreditnega 

tveganja, vključno z vrstami in omejitvami 

primernega kreditnega zavarovanja, 

pripoznajo za namene prvega 
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pododstavka, da se zagotovi, da tehnike za 

zmanjševanje kreditnega tveganja pri 

uresničitvi tveganja ne odpovejo in se 

lahko kreditno zavarovanje učinkovito 

izterja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ni razloga, da bi bilo pri pravilih o velikih izpostavljenostih zmanjševanje kreditnega 

tveganja pripoznano za ločeni subjekt v manjši meri kot pa za druge institucije. Zato se 

predlaga črtanje tega člena. 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Če pristojni organ v skladu s členom 10(3) 

sklene, da osnovna kreditna institucija ne 

sme opravljati določenih trgovalnih 

dejavnosti, osnovna kreditna institucija 

oziroma po potrebi njeno obvladujoče 

podjetje v EU pristojnemu organu v 

6 mesecih od datuma sklepa iz drugega 

pododstavka člena 10(3) predloži načrt 

ločitve. 

Če pristojni organ v skladu s členom 10(3) 

sklene, da osnovna kreditna institucija ne 

sme opravljati določenih trgovalnih 

dejavnosti in od nje izrecno zahteva, da te 

dejavnosti loči, osnovna kreditna institucija 

oziroma po potrebi njeno obvladujoče 

podjetje v EU pristojnemu organu v 

6 mesecih od datuma sklepa iz drugega 

pododstavka člena 10(3) predloži načrt 

ločitve. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je podan za namene skladnosti s predlaganimi spremembami v členu 10. 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pri ocenjevanju v skladu s členom 9 in 2. Pri ocenjevanju v skladu s členom 9 in 
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če se od osnovne kreditne institucije v 

skladu s členom 10 zahteva, da ne opravlja 

določenih dejavnosti, pristojni organ 

upošteva vse tekoče ali obstoječe ocene 

rešljivosti, izvedene s strani katerega koli 

organa za reševanje v skladu s členom 13 

in 13(a) Direktive [BRRD]. 

če se od osnovne kreditne institucije v 

skladu s členom 10 zahteva, da ne opravlja 

določenih dejavnosti, pristojni organ 

upošteva vse tekoče ali obstoječe ocene 

rešljivosti, izvedene s strani katerega koli 

organa za reševanje v skladu s členoma 15 

in 16 Direktive 2014/59/EU [BRRD]. 

 Ugotovitev ustreznega organa za 

reševanje, da ni pomembnih ovir za 

rešljivost, sama po sebi ni zadosten dokaz, 

da zaključki iz člena 10(3) niso 

utemeljeni. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pristojni organ sodeluje z ustreznim 

organom za reševanje in si z njim 

izmenjuje zadevne informacije, ki so 

potrebne za opravljanje njegovih dolžnosti. 

3. Pristojni organ sodeluje z ustreznim 

organom za reševanje in si z njim 

izmenjuje zadevne informacije, ki so 

potrebne za opravljanje njegovih dolžnosti, 

vključno s seznamom institucij, ki spadajo 

v področje uporabe te uredbe. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog uredbe 

Člen 19 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Pristojni organ zagotovi, da so ukrepi, 

uvedeni v skladu s tem poglavjem, skladni 

z ukrepi, uvedenimi v skladu s 

členom 13(b) Uredbe (EU) št. 1024/2013, 

členom 8(9) Uredbe (EU) št. [SRM], 

členom 13 in 13(a) ter členoma 14 in 15 

4. Pristojni organ zagotovi, da so ukrepi, 

uvedeni v skladu s tem poglavjem, skladni 

z ukrepi, uvedenimi v skladu s 

členom 13(b) Uredbe (EU) št. 1024/2013, 

členom 8(9) Uredbe (EU) št. 806/2014 

[SRM], členom 13 in 13(a) ter členoma 14 
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Direktive [BRRD] in členom 104 Direktive 

2013/36/EU. 

in 15 Direktive 2014/59/EU [BRRD] in 

členom 104 Direktive 2013/36/EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog uredbe 

Člen 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 [...] črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Za namene člena 3(b)(ii) izračun pragov 

temelji na konsolidiranih računovodskih 

izkazih obvladujočega podjetja v EU. 

1. Za namene člena 3(b)(ii) in člena 9 

izračun pragov temelji na konsolidiranih 

računovodskih izkazih obvladujočega 

podjetja v EU. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za namene člena 3(b)(iii) izračun pragov 

temelji na dejavnostih, ki se opravljajo v 

Uniji. 

2. Za namene člena 3(b)(iii) in člena 9 

izračun pragov temelji na dejavnostih, ki se 

opravljajo v Uniji. 

Or. en 
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Predlog spremembe  67 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Za namene člena 3(1)(b) izračun 

pragov za subjekte, ki so v predhodnem 

letu izvedli koncentracijo, za dve leti pred 

koncentracijo temelji na skupnih računih 

spojenih družb. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog uredbe 

Člen 22 – odstavek 4 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Pristojni organ do [URAD ZA 

PUBLIKACIJE – vstaviti točen datum, tj. 

12 mesecev po objavi te uredbe] opredeli 

kreditne institucije in skupine, za katere se 

uporablja ta uredba v skladu s členom 3, in 

jih priglasi EBA. 

Pristojni organ vsako leto opredeli kreditne 

institucije in skupine, za katere se 

uporablja ta uredba v skladu s členom 3, in 

jih priglasi EBA. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog uredbe 

Člen 23 – naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Izračun trgovalnih dejavnosti Izračun izpostavljenosti tveganjem, 

povezanim s trgovanjem, in dolga, ki se 

rešuje s sredstvi upnikov 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  70 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Za namene člena 3 se trgovalne dejavnosti 

izračunajo v skladu z veljavnim 

računovodskim okvirom, kot sledi. 

Za namene člena 3 se izpostavljenost 

tveganjem, povezanih s trgovanjem, 

izračuna v skladu z veljavnim 

računovodskim okvirom, kot sledi. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlagani ukrepi uporabljajo dobro zasnovane in znane regulativne opredelitve in izhajajo 

iz bonitetnih ukrepov, pripravljenih v okviru direktive o kapitalskih zahtevah CRD IV. 

Osredotočajo se na to, v kolikšni meri tržno tveganje in tveganja, povezana s tveganjem 

nasprotne stranke, ki izhaja iz izvedenih finančnih instrumentov, banko izpostavljajo 

tveganjem, in to primerjajo z obveznostmi, ki so primerne za vključitev v minimalne zahteve 

glede lastnih sredstev in upravičenih obveznosti (čeprav so blažilniki, ki bi se lahko uporabili 

za reševanja s sredstvi upnikov in posledično za pokrivanje izgub propadle banke, večji od 

tega). 

 

Predlog spremembe  71 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Trgovalne dejavnosti = (TSA + TSL + DA 

+ DL)/2, pri čemer so: 
Izpostavljenost tveganjem, povezanih s 

trgovanjem = RM + RD + RCVA, pri 

čemer so: 

Or. en 
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Predlog spremembe  72 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) sredstva v obliki vrednostnih papirjev, 

namenjenih trgovanju (TSA), so sredstva, 

ki so del portfelja, ki se upravlja kot 

celota, in za katera obstajajo dokazi o 

nedavnem dejanskem vzorcu 

kratkoročnega ustvarjanja dobičkov, 

razen sredstev v obliki izvedenih 

finančnih instrumentov; 

(a) znesek izpostavljenosti tržnemu 

tveganju (RM) je znesek skupne 

izpostavljenosti tveganjem, ki se v skladu s 

členom 92(3)(b) in (c) Uredbe (EU) 

št. 575/2013 izračuna tako, da se 

kapitalske zahteve pomnoži s faktorjem 

12,5; 

Or. en 

Obrazložitev 

Prvi ukrep zadeva izpostavljenost tržnim tveganjem in upošteva vsa ustrezna tržna tveganja 

(obrestno tveganje, valutno tveganje, tveganje spremembe cen vrednostnih papirjev in blaga), 

pri čemer uporablja najboljše metode za zajemanje tržnih tveganj, ki so jih regulatorji v 

dvajsetih letih razvili v Baselskem odboru. 

 

Predlog spremembe  73 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) obveznosti iz naslova vrednostnih 

papirjev, namenjenih trgovanju (TSL), so 

obveznosti, ki se prevzamejo z namenom, 

da se v bližnji prihodnosti ponovno odkupi 

del portfelja, ki se upravlja kot celota, in 

za katere obstajajo dokazi o nedavnem 

dejanskem vzorcu kratkoročnega 

ustvarjanja dobičkov, razen obveznosti iz 

naslova izvedenih finančnih 

instrumentov; 

(b) znesek izpostavljenosti tveganju 

nasprotne stranke zaradi izvedenih 

finančnih instrumentov (RD) je vsota 

skupne izpostavljenosti tveganju 

nasprotne stranke zaradi izvedenih 

finančnih instrumentov v bančni knjigi, ki 

se izračuna v skladu z delom 3 naslova II 

Uredbe (EU) št. 575/2013, in zneska 

skupne izpostavljenosti tveganju 

nasprotne stranke v trgovalni knjigi, ki se 

izračuna v skladu s členom 92(3)(f) 

Uredbe (EU) št. 575/2013; 

Or. en 
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Obrazložitev 

Drugi ukrep meri kreditno tveganje, ki izhaja iz izpostavljenosti nasprotnim strankam zaradi 

izpostavljenosti pri izvedenih finančnih instrumentih, kot je bilo izmerjeno v bonitetnem 

okviru. 

 

Predlog spremembe  74 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) sredstva v obliki izvedenih finančnih 

instrumentov (DA) so izvedeni finančni 

instrumenti s pozitivno nadomestitveno 

vrednostjo, ki niso opredeljeni kot 

izvedeni finančni instrumenti za 

varovanje pred tveganjem ali vgrajeni 

izvedeni finančni instrumenti; 

(c) znesek izpostavljenosti tveganju 

prilagoditve kreditnega vrednotenja 

(RCVA) je znesek skupne izpostavljenosti 

tveganju prilagoditve kreditnega 

vrednotenja izvedenih finančnih 

instrumentov, ki se v skladu s členom 

92(3)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 

izračuna tako, da se kapitalske zahteve 

pomnoži s faktorjem 12,5; 

Or. en 

Obrazložitev 

Tretji ukrep izraža tveganje zaradi poslabšanja kreditnega tveganja pri izvedenih 

instrumentih, ki se pred zadnjo finančno krizo pri kapitalskih zahtevah sploh ni merilo, zdaj 

pa je priznano kot tveganje in je po novem vključeno v kapitalske zahteve CRD IV. 

 

Predlog spremembe  75 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) obveznosti iz naslova izvedenih 

finančnih instrumentov (DL) so izvedeni 

finančni instrumenti z negativno 

nadomestitveno vrednostjo, ki niso 

opredeljeni kot instrumenti za varovanje 

pred tveganjem. 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  76 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Sredstva in obveznosti zavarovalnic in 

pozavarovalnic ter drugih nefinančnih 

podjetij se ne vključijo v izračun 

trgovalnih dejavnosti. 

2. Sredstva in obveznosti zavarovalnic in 

pozavarovalnic ter drugih nefinančnih 

podjetij se ne vključijo v izračun 

izpostavljenosti tveganjem, povezanih s 

trgovanjem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  77 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 EBA pripravi osnutke izvedbenih 

tehničnih standardov, ki določajo 

metodologijo za izračun trgovalnih 

dejavnosti iz odstavka 1, pri čemer 

upošteva razlike v računovodskih okvirih, 

ki se uporabljajo. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Ker so ti ukrepi natančno opredeljeni v bonitetnem okviru, delegirani akti niso potrebni. 

 

Predlog spremembe  78 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 EBA pripravi osnutke izvedbenih Za namene člena 3 se skupni znesek 



 

PR\1046197SL.doc 45/53 PE546.551v02-00 

 SL 

tehničnih standardov, ki določajo 

metodologijo za izračun trgovalnih 

dejavnosti iz odstavka 1, pri čemer 

upošteva razlike v računovodskih okvirih, 

ki se uporabljajo. 

dolga, ki se rešuje s sredstvi upnikov, v 

skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 

izračuna kot vsota kapitala institucije in 

drugih obveznosti, ki izpolnjujejo 

minimalne zahteve kvalificiranih 

obveznosti, kot so določene v členu 45 

Direktive 2014/59/EU (BRRD). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  79 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 EBA navedene osnutke izvedbenih 

tehničnih standardov Komisiji predloži do 

[URAD ZA PUBLIKACIJE – vstaviti 

točen datum, tj. 1 mesec od datuma objave 

te uredbe]. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  80 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejetje izvedbenih tehničnih standardov 

iz prvega pododstavka v skladu s členom 

15 Uredbe (EU) št. 1093/2010. 

črtano 

Or. en 
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Predlog spremembe  81 

Predlog uredbe 

Člen 23 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija je pooblaščena, da z 

delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s 

členom 35, spreminja sestavine trgovalnih 

dejavnosti iz točk (a) do (d) odstavka 1 

tega člena, da se upoštevajo spremembe v 

računovodskih okvirih, ki se uporabljajo. 

4. Komisija je pooblaščena, da z 

delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s 

členom 35, spreminja sestavine 

izpostavljenosti tveganjem, povezanih s 

trgovanjem, iz točk (a) do (d) odstavka 1 

tega člena, da se upoštevajo spremembe v 

regulativnih ureditvah, ki se uporabljajo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  82 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) povrnitev pridobljenega dobička ali 

preprečene izgube na podlagi kršitve, 

kadar ju je mogoče opredeliti; 

(b) povrnitev pridobljenega dobička ali 

preprečene izgube na podlagi kršitve, po 

oceni pristojnega organa; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  83 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) dokončen ali začasen odvzem 

dovoljenja; 

(d) odvzem dovoljenja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  84 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) naložitev najvišje upravne denarne 

kazni v višini vsaj trikratnega zneska 

pridobljenega dobička ali preprečene 

izgube zaradi kršitve, kadar ju je mogoče 

opredeliti; 

(g) upravne denarne kazni v višini do 

dvakratnega zneska koristi, pridobljene s 

kršitvijo, kadar je korist mogoče opredeliti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  85 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka h 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(h) v primeru fizične osebe najvišja 

upravna denarna kazen v višini 

vsaj 5 000 000 EUR oziroma v državah 

članicah, v katerih euro ni uradna valuta, 

ustrezne vrednosti v njihovih nacionalnih 

valutah na datum začetka veljavnosti te 

uredbe; 

(h) v primeru fizične osebe upravna 

denarna kazen v višini do 5 000 000 EUR 

oziroma v državah članicah, v katerih euro 

ni uradna valuta, ustrezne vrednosti v 

njihovih nacionalnih valutah na datum 

začetka veljavnosti te uredbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  86 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) v primeru pravnih oseb najvišja 

upravna denarna kazen v višini vsaj 

10 odstotkov skupnega letnega prometa 

pravne osebe glede na zadnje razpoložljive 

računovodske izkaze, ki jih je potrdil 

upravljalni organ; če je pravna oseba 

(i) v primeru pravne osebe upravna 

denarna kazen do 10 odstotkov skupnega 

letnega neto prometa družbe v 

predhodnem poslovnem letu, vključno z 

bruto dohodkom, ki zajema prihodke iz 

obresti in podobne prihodke, prihodke od 
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obvladujoče podjetje ali odvisno podjetje 

obvladujočega podjetja, ki mora 

pripravljati konsolidirane računovodske 

izkaze v skladu z Direktivo 2013/34/EU, je 

zadevni skupni letni promet skupni letni 

promet oziroma ustrezna vrsta prihodka v 

skladu z relevantnim računovodskim 

okvirom glede na zadnje razpoložljive 

konsolidirane računovodske izkaze, ki jih 

je potrdil upravni organ končnega 

obvladujočega podjetja. 

delnic in drugih vrednostnih papirjev s 

spremenljivim ali fiksnim donosom ter 

prejete odpravnine ali provizije družbe, 

kot je določeno v členu 316 Uredbe (EU) 

št. 575/2013. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  87 

Predlog uredbe 

Člen 28 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 28a 

 Kazni ECB 

 ECB kot pristojni organ lahko v primeru 

kršitve iz odstavka 1 izreče upravne kazni 

iz člena 18 Uredbe (EU) št. 1024/2013. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  88 

Predlog uredbe 

Člen 29 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) velikost pridobljenih dobičkov ali 

preprečenih izgub s strani osebe, 

odgovorne za kršitev, če jih je mogoče 

opredeliti; 

(d) velikost pridobljenih dobičkov ali 

preprečenih izgub, ko jih oceni pristojni 

organ, s strani osebe, odgovorne za kršitev, 

če jih je mogoče opredeliti; 

Or. en 
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Predlog spremembe  89 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija redno spremlja učinke predpisov 

iz te uredbe v smislu doseganja ciljev iz 

člena 1 in na stabilnost finančnega sistema 

Unije kot celote, pri čemer upošteva razvoj 

strukture trga ter razvoj in dejavnosti 

subjektov, ki jih ureja ta uredba, ter po 

potrebi predloži primerne predloge. 

Pregled je zlasti osredotočen na uporabo 

pragov iz člena 3, uporabo in učinkovitost 

prepovedi iz člena 6, obseg dejavnosti iz 

člena 8 in ustreznost meril iz člena 9. 

Komisija ob upoštevanju mnenj pristojnih 

organov do 1. januarja 2020, nato pa v 

rednih presledkih, Evropskemu parlamentu 

in Svetu predloži poročilo, v katerem 

obravnava tudi zgornja vprašanja in ki mu 

po potrebi priloži zakonodajni predlog. 

Komisija redno spremlja učinke predpisov 

iz te uredbe v smislu doseganja ciljev iz 

člena 1 in na stabilnost finančnega sistema 

Unije kot celote, pri čemer upošteva razvoj 

strukture trga ter razvoj in dejavnosti 

subjektov, ki jih ureja ta uredba, ter po 

potrebi predloži primerne predloge. 

Pregled je zlasti osredotočen na primernost 

in uporabo pragov iz člena 3, uporabo in 

učinkovitost prepovedi iz člena 6, vključno 

z izjemami od prepovedi iz tega člena, 
obseg dejavnosti iz člena 8 in ustreznost 

meril iz člena 9. Komisija ob upoštevanju 

mnenj pristojnih organov do 

1. januarja 2020, nato pa v rednih 

presledkih, Evropskemu parlamentu in 

Svetu predloži poročilo, v katerem 

obravnava tudi zgornja vprašanja in ki mu 

po potrebi priloži zakonodajni predlog. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  90 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 

6(6), 8(3), 10(5), 11(3), 12(2), 15(2), 

drugim pododstavkom člena 16 ter 

členoma 23(4) in 27(3), začne veljati samo, 

če niti Evropski parlament niti Svet v dveh 

mesecih od dneva, ko jima je bilo poslano 

uradno obvestilo o delegiranem aktu, ne 

nasprotujeta delegiranemu aktu ali če pred 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 

6(6), 8(3), 10(5), 11(3), 12(2), 15(2), 

drugim pododstavkom člena 16 ter 

členoma 23(4) in 27(3), začne veljati samo, 

če niti Evropski parlament niti Svet v dveh 

mesecih od dneva, ko jima je bilo poslano 

uradno obvestilo o delegiranem aktu, ne 

nasprotujeta delegiranemu aktu ali če pred 
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iztekom tega roka oba obvestita Komisijo o 

odločitvi, da delegiranemu aktu ne bosta 

nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 

Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 

za dva meseca. 

iztekom tega roka oba obvestita Komisijo o 

odločitvi, da delegiranemu aktu ne bosta 

nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo 

Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 

za tri mesece. 

Or. en 
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OBRAZLOŽITEV 

 

V Evropi je premalo naložb. Po ocenah naj bi jih primanjkovalo za med 400 in 700 milijard 

EUR letno v primerjavi s stanjem pred krizo. Gre za resno težavo, saj ne ogroža le delovnih 

mest in rasti, temveč tudi finančno stabilnost.  

Zastoj v modernizaciji in konkurenčnosti ter zmanjševanje zaposlovanja ogrožata stabilnost 

javnih financ in spodkopavata vrednosti sredstev. To bi utegnilo povzročiti novo finančno 

krizo, a tokrat s še šibkejšim izhodiščem, saj si veliko segmentov naših gospodarstev ni 

opomoglo od zadnje finančne krize.  

Brez zasebnih naložb se bodo vrednosti sredstev zmanjšale in spodkopale sposobnost sicer 

finančno zdravih bank, ki izpolnjujejo nove in precej strožje kapitalske zahteve. Vse sodobne 

finančne krize je bolj ali manj zaznamovalo zmanjšanje vrednosti sredstev, ki so bila v večini 

primerov povezana s financiranjem nepremičnin za fizične osebe, v povezavi z vse manjšo 

gospodarsko rastjo. Šibka rast je bila do sedaj tesno povezana z vse manjšo konkurenčnostjo, 

kar pa izhaja iz nezadostnega financiranja novih komercialnih naložb in proizvodnih 

zmogljivosti.  

Če banke ne zmorejo financirati komercialnih naložb, postanejo posojila prebivalstvu za 

nepremičnine sistemsko tveganje. Temu pa se je treba izogniti, če naj Evropa začne ponovno 

rasti. To je treba storiti tako, da se bankam po Evropi omogoči, da zagotavljajo likvidnost po 

vsej Uniji. Za dobro delujočo unijo kapitalskih trgov je potrebno, da so na voljo načini za 

financiranje rasti in novih delovnih mest in da se po vsej Uniji zagotovijo naložbe v nove 

gospodarske panoge in nova podjetja, ne glede na težave javnih financ držav članic. 

Produktivne zamisli in razvoj podjetij morajo pritegniti komercialne naložbe, kar pomeni 

financiranje.  

Poročevalec meni, da je to največji izziv za finančni sektor v Evropi in da je treba v prihodnji 

zakonodaji za enotni finančni trg to opredeliti kot prednostno nalogo.  

Banke morajo sedaj hkrati izpolnjevati nove zahteve glede kapitala in rešljivosti, saj morajo 

imeti možnost, da zagotovijo kapital in financiranje prek trgov vrednostnih papirjev, na 

primer z listinjenjem, in s porazdelitvijo tveganj iz tradicionalnih bančnih posojil na tržno 

financiranje. To pomeni, da bi bilo treba bankam omogočiti, da zagotovijo likvidnost na 

enotnem trgu za posojila in financiranje naložb z zagotavljanjem dejavnosti vzdrževanja trga 

za trg vrednostnih papirjev. 

Univerzalne banke so sistemsko pomembne, saj delujejo prek meja in so zato dovolj velike, 

da privabijo mednarodni kapital in mobilizirajo finančne vire po vsej Evropi. Preoblikujejo 

kapital v likvidnost ne glede na to, kje v Uniji so dejavne, da bi financirale naložbe in hkrati 

porazdelile tveganja zanje.  

Specializirane banke bodo imele pomembno vlogo pri omogočanju tega, vendar to ne bo 

dovolj. Večja odvisnost od njih ne bo okrepila stabilnosti finančnega sektorja, zanašanje samo 

nanje pa bi ogrozilo pomembno ustvarjanje likvidnosti.  

Prvič, v primerjavi z drugimi bankami so bile specializirane banke bolj izpostavljene 

sistemskim šokom in vse nižjim vrednostim sredstev. ECB je v svojem poročilu iz septembra 

2010 z naslovom „Bančne strukture EU“ po krizi navedla, da čeprav so tako univerzalne kot 

specializirane banke (zlasti banke, ki so samo investicijske) med krizo utrpele nižje neto 
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dohodke ali celo izgube, odpise in dokapitalizacije, so se univerzalne banke izkazale za 

odpornejše, saj so bile izgube v nekaterih segmentih povrnjene z alternativnimi viri 

prihodkov. 

Nedavne finančne krize pa tudi sedanja so posledica različnih dejavnikov, kot so bančno 

poslovanje s fizičnimi osebami v zvezi z nepremičninami, premalo diverzifikacije, odvisnost 

od kratkoročnega financiranja in izpostavljenost poslovnim nepremičninam s padajočo 

vrednostjo.  Univerzalne banke so imele boljše možnosti za porazdelitev tveganja kot 

specializirane banke. Ker so dejavne na več področjih, so bolj odporne na krize.  

Drugič, evropski model bančništva se je razvijal več sto let. Razvil se je v okviru evropskih 

finančnih trgov, poslovne strukture Evrope z velikim deležem malih in srednjih podjetij, 

javnih pokojninskih sistemov ter reguliranih in nadzorovanih bank, ki ponujajo varnost za 

posojilodajalce in vlagatelje. Tudi sistem v ZDA se je razvijal več kot sto let in se je 

prilagodil na različne razmere v gospodarstvu te države. Manjše zanašanje na univerzalne 

banke ne pomeni, da se bodo hitro pojavili novi kanali financiranja, temveč počasnejši razvoj 

novih institucij in posojanja in s tem zmanjšanje naložb.  

Tretjič, nova finančna zakonodaja v EU je spremenila razmere. Od začetka krize smo uvedli 

nova pravila in predpise, zaradi katerih so finančni trgi iz leta 2014 precej drugačni od tistih iz 

leta 2009. Uredba o infrastrukturi evropskega trga, Direktiva o trgih finančnih instrumentov 

II, Direktiva o kapitalskih zahtevah (CRD4), sistem jamstva za vloge, Direktiva o sanaciji in 

reševanju bank, enotni mehanizem nadzora, enotni mehanizem za reševanje in Evropski 

bančni organ –  takih imen je veliko in predstavljajo popolnoma drugačno strukturo finančnih 

trgov s pravili, nadzorom in dejansko tržno odgovornostjo.  

Za posojanje in financiranje se zahteva več temeljnega kapitala, več kapitala, ki se uporablja 

pri reševanju z zasebnimi sredstvi, strožja merila glede tveganja in učinkovitejši nadzor ter 

bolj preudaren nadzor nad bankami s strani vlagateljev. Tako ali drugače lahko rečemo, da si 

je sedaj težje sposoditi denar, ker ga je tudi težje posoditi. Večja varnost in stabilnost 

zagotavljata dolgoročne možnosti za rast, a manj financiranja v kratkoročnem obdobju. To 

težavo in izzive novih sistemskih tveganj, ki so posledica pomanjkanja naložb, je treba 

obravnavati z novimi zakonodajnimi ukrepi.   

Z večjo stabilnostjo je treba omogočiti, da se poveča financiranje evropskega gospodarstva v 

okviru novih pravil in nadzora. Razvoj, pri katerem se vse večji del finančnega posredništva 

izvaja brez upoštevanja novih pravil glede kapitala, rešljivosti in nadzora, bi nedvomno 

pomenil večje sistemsko tveganje v institucijah, ki so sistemsko tako pomembne kot banke.  

Sistemsko tveganje opredeljujeta soodvisnost in izpostavljenost tveganju, ne pa razvejan 

bančni model ali velikost institucije. Na to kaže zadnji obremenitveni test, pa tudi naše 

izkušnje iz krize. Krize ni povzročilo predvsem trgovanje.  

Namen predlog Komisije je dokončanje enotnega pravilnika z obravnavanjem sistemskega 

tveganja, kateremu smo kljub novi zakonodaji še vedno izpostavljeni. Poročevalec pozdravlja 

ta pristop, vendar meni, da mora temeljiti na tveganju ter ne sme voditi k večjemu številu 

transakcij in financiranju, ki poteka izven reguliranih in nadzorovanih delov finančnega 

sektorja. To je treba doseči tako, da se izkoristi nedavno sprejeto zakonodajo, ki je spremenila 

razmere, in stabilnost, ki smo jo pridobili, in s tem omogoči ustvarjanje likvidnosti in 

kapitalskih trgov, ki jih potrebujemo, pri čemer se je treba zanašati na veljavno zakonodajo.  

Sistemska tveganja, ki so mu izpostavljene univerzalne banke, je treba obravnavati s 
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pristopom, ki temelji na tveganju, ne smemo pa neke poslovne strukture označiti kot 

sistemsko tveganje, če temu ni tako, in domnevati, da je trgovanje sistemsko bolj tvegano od 

posojanja, saj ni. Hkrati je treba zagotoviti, da ne bi postali bolj izpostavljeni sistemskemu 

tveganju, ki izhaja iz soodvisnosti specializiranih bank, ki so tudi bistvene v bančnem 

sistemu.  

Če obstajajo sistemska tveganja univerzalnih bank, ki niso upoštevana v Direktivi o 

kapitalskih zahtevah (CRD4) in Direktivi o sanaciji in reševanju bank (BRRD), ker izhajajo iz 

nesorazmernosti med trgovanjem in poslovanjem s fizičnimi osebami, kar ustvarja tveganja za 

deponente zaradi prevelikih ali preveč tveganih trgovalnih poslov, bi jih bilo treba upoštevati, 

ne zato, ker gre za trgovanje, temveč zaradi s tem povezanih tveganj, da bi lahko odpravili 

nerešljivost. Predvsem je treba zagotoviti, da tega ne plačujejo davkoplačevalci.  

Razumljivo je, da je treba to zakonodajo povezati z Direktivo o sanaciji in reševanju bank, da 

bi bila usklajena s predhodno zakonodajo in da ne bi prišlo do prekrivanja ali zapletenosti.  

Kot je določeno v Direktivi o sanaciji in reševanju bank, je odgovornost pristojnih organov za 

ocenjevanje rešljivosti in odločanje o njej logično povezana z odločitvijo o ločitvi trgovalnih 

dejavnosti, ki pomenijo tveganje za kapital deponentov. Eno izmed orodij je lahko ločitev, v 

Direktivi o sanaciji in reševanju bank pa sta predvidena še povečanje kapitala ali zmanjšanje 

tveganih dejavnosti.  

Pri povezovanju meril tveganja z rešljivostjo banke je logično, da se analizira tveganja v 

primerjavi s kapitalom, ki se uporablja pri reševanju z zasebnimi sredstvi, pri čemer se je 

treba osredotočati na tveganje za reševanje z zasebnimi sredstvi in spoštovanje temeljnega 

pravila iz Direktive o sanaciji in reševanju bank, da vlade ali davkoplačevalci ne smejo 

reševati delničarjev ali vlagateljev. Raven kapitala, ki se uporablja pri reševanju z zasebnimi 

sredstvi, je ključni parameter za oceno tveganj trgovanja. Rešljivost mora biti bistvena za 

evropske banke in enotni pravilnik, saj je ključnega pomena za presojo glede ločitve, 

povečanja kapitala ali zmanjšanja izpostavljenosti tveganju.  

Poročevalec želi poudariti, da univerzalna banka zagotavlja zelo verodostojne možnosti za 

ohranjanje spoštovanja in verodostojnosti Direktive o sanaciji in reševanju bank in 

upoštevanje načela, da delničarji ali vlagatelji ne morejo upati ali pričakovati, da bo banko 

rešil nekdo drug. Banke, ki so odvisne le od kapitala deponentov, morajo za reševanje 

uporabiti njihova sredstva dosti prej kot univerzalne banke, kar bi lahko povzročilo sistemsko 

tveganje ali politični problem, ki bi oteževal predvideno reševanje z zasebnimi sredstvi.  

Pomembno je poudariti, da ni dokazov o tem, da je trgovanje bolj tvegano kot posojanje, prej 

nasprotno. Trgovanje je način za ohranjanje likvidnosti sredstev in spreminjanje kapitala v 

posojila ter za porazdelitev tveganja posojanja. Trgovanje s kritimi obveznicami ali opcijami 

na preglednih trgih je pogosto varnejše kot posojanje nakupovalnim ali poslovnim centrom. 

Trgovanje je lahko nujno potrebno za porazdelitev in zmanjšanje tveganj, kar pomeni, da se 

tveganje za depozite in finančno stabilnost zmanjša.  

S pristopom, ki temelji na tveganju in ki se nanaša na odpravo sistemskih tveganj, ne pa na 

strukture ali dejavnosti, pa naj gre za posojanje ali trgovanje, bomo lahko dosegli še 

stabilnejši finančni sistem in pripravili temelje za dinamično unijo kapitalskih trgov, s čimer 

bi Evropi zagotovili likvidnost, ki jo potrebuje za naložbe in rast, ki je še vedno pogoj za 

finančno stabilnost. Ravno stabilnost je ena od naših najpomembnejših izzivov, da bi 

Evropska unija ponovno postala rastoča in konkurenčna regija na svetu, z delovnimi mesti in 

blaginjo. 


