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POPRAVKI
Popravek Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu
do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih
podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES
(Uradni list Evropske unije L 176 z dne 27. junija 2013)
1. Stran 358, člen 22(4):
besedilo:

„… in zanj nadzor iz te direktive ali direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES ali 2004/39/ES ne velja.“

se glasi:

„… in zanj nadzor iz te direktive ali Direktive 2009/65/ES, 2009/138/ES ali 2004/39/ES ne velja.“

2. Stran 375, člen 67(1), točka (n):
besedilo:

„… ali v primerih, kadar so taka plačila imetnikom instrumentov, vključenih v kapital, prepovedana na
podlagi členov 28, 51 ali 63 Uredbe (EU) št. 575/2013;“

se glasi:

„… ali v primerih, kadar so taka plačila imetnikom instrumentov, vključenih v kapital, prepovedana na
podlagi člena 28, 52 ali 63 Uredbe (EU) št. 575/2013;“.

3. Stran 400, člen 117(4), prvi pododstavek:
besedilo:

„…, če so takšne odločitve pomembne za nadzorniške naloge drugih pristojnih organov.“

se glasi:

„…, če je takšna odločitev pomembna za nadzorniške naloge drugih pristojnih organov.“

4. Stran 408, člen 133(3):
besedilo:

„3.
Za namene odstavka 1 je mogoče od institucij zahtevati, da poleg navadnega lastniškega temeljnega
kapitala, ki se vzdržuje za izpolnitev kapitalske zahteve iz člena 92 Uredbe (EU) št. 575/2013, …“

se glasi:

„3.
Za namene odstavka 1 tega člena je mogoče od institucij zahtevati, da poleg navadnega
lastniškega temeljnega kapitala, ki se vzdržuje za izpolnitev kapitalskih zahtev iz člena 92 Uredbe (EU)
št. 575/2013, …“.

5. Stran 416, člen 142(1), drugi pododstavek:
besedilo:

„Pristojni organi takšen odlog odobrijo samo na podlagi individualnega položaja kreditne institucije, …“

se glasi:

„Pristojni organi takšen odlog odobrijo samo na podlagi individualnega položaja institucije, …“.

6. Stran 421, člen 158(5), prvi stavek:
besedilo:

„… in olajšati izmenjavo informacij na podlagi člena 60 ustanovijo kolegij nadzornikov in mu
predsedujejo.“

se glasi:

„… in olajšati izmenjavo informacij na podlagi člena 50 ustanovijo kolegij nadzornikov in mu
predsedujejo.“

