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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby 
zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) K většímu zviditelnění ESRB 
jakožto orgánu, který je nezávislý na svých 
jednotlivých členech, by předseda ESRB 
měl mít možnost pověřit úkoly 
souvisejícími s vnějším zastupováním 
ESRB vedoucího sekretariátu ESRB.

(5) K většímu zviditelnění ESRB
jakožto orgánu, který je nezávislý na svých 
jednotlivých členech, by předseda ESRB 
měl mít možnost pověřit úkoly 
souvisejícími s vnějším zastupováním 
ESRB, s výjimkou účasti na neveřejných 
slyšeních a diskusích Evropského 
parlamentu a vyšetřovacího výboru
zřízeného podle článku 226 SFEU a 
rozhodnutí 95/167/ES a v souladu se 
zásadou loajální spolupráce.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EU) 
č. 1096/20106 je stanoveno, že vedoucího 
sekretariátu ESRB jmenuje ECB po 
konzultaci s generální radou ESRB. Ke 
zvýšení prestiže vedoucího sekretariátu 
ESRB by generální rada ESRB měla na 
základě otevřeného a transparentního 
postupu posoudit, zda kandidáti na místo 
vedoucího sekretariátu ESRB, kteří jsou v 
užším výběru, mají vlastnosti a zkušenosti 
potřebné pro řízení sekretariátu ESRB. 
Generální rada by měla o postupu 
hodnocení informovat Evropský parlament 
a Radu. Mimoto je třeba objasnit úkoly 
vedoucího sekretariátu ESRB.

(6) V čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EU) 
č. 1096/20106 je stanoveno, že vedoucího 
sekretariátu ESRB jmenuje ECB po 
konzultaci s generální radou ESRB. Ke 
zvýšení prestiže vedoucího sekretariátu 
ESRB by generální rada ESRB měla na 
základě otevřeného a transparentního 
postupu posoudit, zda kandidáti na místo 
vedoucího sekretariátu ESRB, kteří jsou v 
užším výběru, mají vlastnosti a zkušenosti 
potřebné pro řízení sekretariátu ESRB. 
Rovněž je nutné zajistit nezávislost 
vedoucího sekretariátu ESRB a jeho 
povinnost nepříjímat ve své činnosti 
pokyny od žádných veřejných ani 
soukromých subjektů.  Generální rada by 
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měla o postupu hodnocení informovat 
Evropský parlament a Radu. Evropský 
parlament a Rada by měly mít možnost 
požádat generální radu o další informace. 
Postupem jmenování stanoveným tímto 
nařízení není dotčena konečná 
odpovědnost ECB za jmenování 
vedoucího sekretariátu ESRB v souladu s 
postupem konzultace stanoveným v čl. 3 
odst. 2 nařízení (EU) 1096/2010, ledaže by 
bylo uvedené nařízení pozměněno. Úkoly 
vedoucího sekretariátu ESRB by měly být 
dostatečně objasněny prostřednictvím 
jejich seznamu, který je součástí tohoto 
nařízení, přičemž je třeba vyhýbat se 
překrývání úkolů ECB a ESRB,

__________________ __________________

6 Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 
17. listopadu 2010 o pověření Evropské 
centrální banky zvláštními úkoly, které se 
týkají fungování Evropské rady pro 
systémová rizika (Úř. věst. L 331, 
15.12.2010, s. 162).

6 Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 
17. listopadu 2010 o pověření Evropské 
centrální banky zvláštními úkoly, které se 
týkají fungování Evropské rady pro 
systémová rizika (Úř. věst. L 331, 
15.12.2010, s. 162).

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Pokud se má dlouhodobě zvýšit 
prestiž vedoucího sekretariátu ESRB, je 
nutné pozměnit čl. 3 odst.2 nařízení (EU) 
1096/2010 s cílem posoudit vhodnost 
současného postupu jmenování a zejména 
zvážit, zda by jmenování kandidátů na 
vedoucího sekretariátu ESRB uvedených 
na užším seznamu měl schvalovat 
Evropský parlament.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem ke změnám Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru 
(EHP)7, a zejména přijetí nařízení (EU) 
č. 1092/2010 členskými státy EHP, již není
ustanovení čl. 9 odst. 5 uvedeného nařízení 
relevantní, a mělo by být proto zrušeno.

(8) Vzhledem ke změnám Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru (EHP), 
a zejména přijetí nařízení (EU) 
č. 1092/2010 členskými státy EHP, by 
mělo být ustanovení čl. 9 odst. 5 
uvedeného nařízení pozměněno.

__________________ __________________

7 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP 
č. 198/2016 ze dne 30. září 2016, kterým se 
mění příloha IX (Finanční služby) Dohody 
o EHP [2017/275] (Úř. věst. L 46, 
23.2.2017, s. 1).

7 Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP 
č. 198/2016 ze dne 30. září 2016, kterým se 
mění příloha IX (Finanční služby) Dohody 
o EHP [2017/275] (Úř. věst. L 46, 
23.2.2017, s. 1).

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Uplatňování zásady rovnosti mužů 
a žen obnáší zaručit větší zastoupení žen 
při přijímání rozhodnutí v orgáech Unie, 
což znamená, že by bylo vhodné počítat s 
genderovým rozměrem v jednotlivých 
orgánech struktury ESRB.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ustanovení čl. 16 odst. 3 nařízení 
(EU) č. 1092/2010 vyžaduje, aby byla 
varování a doporučení ESRB předána Radě 
a Komisi a v případě, že jsou určena 
jednomu nebo více vnitrostátním orgánům 
dohledu, též evropským orgánům dohledu. 
K posílení demokratické kontroly a 
transparentnosti by tato varování a 
doporučení měla být předána i Evropskému 

(10) Ustanovení čl. 16 odst. 3 nařízení 
(EU) č. 1092/2010 vyžaduje, aby byla 
varování a doporučení ESRB předána Radě 
a Komisi a v případě, že jsou určena 
jednomu nebo více vnitrostátním orgánům 
dohledu, též evropským orgánům dohledu. 
K posílení demokratické kontroly a 
transparentnosti by tato varování a 
doporučení měla být neprodleně předána i 
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parlamentu a evropským orgánům dohledu. Evropskému parlamentu a evropským 
orgánům dohledu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) K zajištění kvality a relevance 
stanovisek, doporučení a rozhodnutí ESRB 
se očekává, že poradní technický výbor a 
poradní vědecký výbor v příslušných
případech konzultuje v počáteční fázi se 
zúčastněnými subjekty, a to otevřeným a 
transparentním způsobem.

(11) K zajištění kvality a relevance 
stanovisek, doporučení a rozhodnutí ESRB 
se očekává, že poradní technický výbor a 
poradní vědecký výbor ve vhodných
případech konzultuje v počáteční fázi se 
širokou škálou zúčastněných subjektů 
zastupujících různých názory a zájmy, a to 
otevřeným a transparentním způsobem.
ESRB by měla náležitě přihlížet k 
výsledku těchto konzultací.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1092/2010
Čl. 4 – odst. 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě konzultací ohledně 
jmenování vedoucího sekretariátu ESRB v 
souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EU) 
č. 1096/2010* generální rada ESRB na 
základě otevřeného a transparentního 
postupu posoudí, zda kandidáti na místo 
vedoucího sekretariátu ESRB, kteří jsou v 
užším výběru, mají vlastnosti a zkušenosti 
potřebné pro řízení sekretariátu ESRB. 
Generální rada informuje o postupu 
konzultace Evropský parlament a Radu.

2a. V případě konzultací ohledně 
jmenování vedoucího sekretariátu ESRB v 
souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EU) 
č. 1096/2010* generální rada ESRB na 
základě otevřeného a transparentního 
postupu posoudí, zda kandidáti na místo 
vedoucího sekretariátu ESRB, kteří jsou v 
užším výběru, mají vlastnosti, nezávislost a 
zkušenosti potřebné pro řízení sekretariátu 
ESRB. Generální rada vhodným způsobem 
informuje Evropský parlament a Radu o 
postupu posuzování a konzultací. 
Evropský parlament a Rada mohou 
generální radu požádat o dodatečné 
informace.



AD\1161866CS.docx 7/11 PE623.628v02-00

CS

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) č. 1092/2010
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se nový odstavec, který zní:

„4a. Při vytváření jednotlivých orgánů 
struktury ESRB se zohlední zásada 
rovnosti žen a mužů.“;

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení 1092/2010/EU
Čl. 5 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Předseda zastupuje ESRB navenek. 
Předseda může úkoly související s vnějším 
zastupováním ESRB svěřit vedoucímu 
sekretariátu.;

8. Předseda zastupuje ESRB navenek. 
Předseda může úkoly související s vnějším 
zastupováním ESRB svěřit vedoucímu 
sekretariátu, s výjimkou úkolů uvedených 
v čl. 19 odst. 1, 4 a 5.;

Odůvodnění

Tyto úkoly se týkají účasti na neveřejných slyšeních a rozp\ravách v Evropském parlamentu. 
Pokud má být ESRB na těchto schůzích zastoupen na adekvátní úrovni, měl by na ně mít 
přístup pouze předseda.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) č. 1092/2010
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) V článku 9 se zrušuje odstavec 5; 4) Článek 9 se mění takto:
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a) odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5. Na činnosti ESRB se mohou 
podílet vysocí představitelé příslušných 
orgánů třetích zemí, avšak je omezena 
výhradně na otázky, které jsou pro 
uvedené země zvláště významné. ESRB 
může stanovit pravidla zejména pro 
povahu, rozsah a procedurální aspekty 
účasti uvedených zemí na činnosti ESRB. 
Tato pravidla mohou obsahovat 
ustanovení o zastupování v generální radě 
v jednotlivých případech se statusem 
pozorovatele, a to pouze ve vztahu k 
otázkám, jež jsou pro uvedené země 
významné, přičemž by měly být vyloučeny 
veškeré případy, ve kterých může být 
projednávána situace jednotlivých 
finančních institucí nebo členských států.

Odůvodnění

Vzhledem k přijetí nařízení o ESRB v EHP již není zapotřebí země EHP zvlášť zmiňovat. 
Přesto je však třeba zachovat možnost, aby se vysocí představitelé třetích zemí účastnili 
činnosti ESRB, a mohla se tak rozvíjet spolupráce v oblasti dohledu i za hranicemi Unie.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b (nové)
Nařízení (EU) č. 1092/2010
Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Doplňuje se nový odstavec, který 
zní:

„6a. Odchylně od odstavce 6 může 
předseda ESRB zveřejnit zápis ze 
zasedání, pokud jsou dodrženy příslušné 
požadavky na důvěrnost a pokud ze zápisu 
není možné zjistit totožnost jednotlivých 
institucí.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Nařízení (EU) č. 1092/2010
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Poradní vědecký výbor v 
příslušných případech vede v počáteční 
fázi otevřeným a transparentním způsobem 
konzultace se zúčastněnými subjekty, 
a současně dodržuje požadavek na 
zachování důvěrnosti.;

5. Poradní vědecký výbor v 
příslušných případech vede v počáteční 
fázi otevřeným a transparentním způsobem 
konzultace se širokou škálou 
zúčastněných subjektů zastupujících 
různé názory a zájmy, a současně dodržuje 
požadavek na zachování důvěrnosti.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1092/2010
Čl. 19 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) V článku 19 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:

„5a. ESRB ústně nebo písemně zodpoví 
otázky, které jí položí Evropský parlament 
nebo Rada. Otázky zodpoví co nejdříve a 
v každém případě nejpozději ve lhůtě pěti 
týdnů od jejich předání ESRB.“.
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