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Pozměňovací návrh 48
Pirkko Ruohonen-Lerner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/36/EU8 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/20139 byly 
přijaty v reakci na finanční krize 
probíhající v letech 2007–2008. Tato 
legislativní opatření podstatně přispěla k 
upevnění finančního systému v Unii a k 
posílení odolnosti institucí vůči případným 
budoucím otřesům. Přestože jsou tato 
opatření nanejvýš obsáhlá, nezabývala se 
všemi identifikovanými slabými místy, 
která mají na instituce vliv. Na některá z 
původně navrhovaných opatření se také 
vztahovala ustanovení o přezkumu nebo 
nebyla dostatečně specifikována, aby bylo 
umožněno jejich bezproblémové 
provedení.

(1) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/36/EU8 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/20139 byly 
přijaty v reakci na finanční krize 
probíhající v letech 2007–2008. Tato 
legislativní opatření podstatně přispěla k 
upevnění finančního systému v Unii a k 
posílení odolnosti institucí vůči případným 
budoucím otřesům. Přestože jsou tato 
opatření nanejvýš obsáhlá, nezabývala se 
všemi identifikovanými slabými místy, 
která mají na instituce vliv. Výběr vkladů 
měl být oddělen od rizikových bankovních 
obchodů či jednání na vlastní 
odpovědnost nebo měla být jiná vysoce 
riziková obchodní činnost přenesena na 
jiný subjekt, pokud by se to týkalo 
významného podílu obchodní činnosti 
banky. Pokud by se riziková činnost týkala 
jejich vlastního podniku, nebyla by nadále 
podpořena vklady. Na některá z původně 
navrhovaných opatření se také vztahovala 
ustanovení o přezkumu nebo nebyla 
dostatečně specifikována, aby bylo 
umožněno jejich bezproblémové 
provedení.

__________________ __________________

8Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o 
přístupu k činnosti úvěrových institucí a o 
obezřetnostním dohledu nad úvěrovými 
institucemi a investičními podniky, o 
změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. 
věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

8Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o 
přístupu k činnosti úvěrových institucí a o 
obezřetnostním dohledu nad úvěrovými 
institucemi a investičními podniky, o 
změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. 
věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové 
instituce a investiční podniky a o změně 

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové 
instituce a investiční podniky a o změně 



PE616.798v01-00 4/172 AM\1144242CS.docx

CS

nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 
27.6.2013, s. 1).

nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 
27.6.2013, s. 1).

Or. fi

Pozměňovací návrh 49
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Jedno z klíčových poučení z 
finanční krize v Evropě spočívá v 
nedostačujícím institucionálním a 
politickém rámci Unie pro předcházení a 
řešení nevyváženosti v EU. S ohledem na 
nejnovější institucionální vývoj v 
Evropské unii je odůvodněné provést 
komplexní revizi rámce pro 
makroobezřetnostní politiku.  Je důležité 
zefektivnit mechanismus koordinace mezi 
orgány, usnadnit aktivaci nástrojů 
makroobezřetnostní politiky a rozšířit 
škálu makroobezřetnostních nástrojů s 
cílem zajistit, aby orgánům bylo 
umožněno řešit systémová rizika včas a 
účinným způsobem. Do legislativních 
změn by mimo jiné měla být zahrnuta 
revize příslušných pravomocí 
vnitrostátních a unijních 
makroobezřetnostních orgánů, aby tak 
byly lépe vymezeny kompetence v oblasti 
posuzování rizik a tvorby politiky, včetně 
oznamovacích a koordinačních postupů 
mezi orgány. ESRB by měla zastávat 
klíčovou úlohu při koordinaci 
makroobezřetnostních opatření, stejně 
jako při předávání informací o 
plánovaných makroobezřetnostních 
opatření v členských státech, zejména 
pomocí zveřejnění přijatých opatření 
tohoto druhu na svých internetových 
stránkách a sdílení informací mezi orgány 
v návaznosti na vyrozumění o 
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plánovaných opatřeních.  

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Markus Ferber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Regulace úvěrových institucí a 
příslušných kapitálových požadavků a 
dohled nad nimi, jakož i oznamovací 
povinnost, by měly i nadále vyplývat pouze 
z podkladového rizika dané úvěrové 
instituce. To vylučuje zohledňování 
nesouvisejících kritérií, jako jsou 
environmentální nebo sociální aspekty, 
při určování kapitálových požadavků a 
souvisejících oznamovacích povinností v 
těchto odvětvích.

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Zásada stejné odměny mužů a žen 
za stejnou nebo rovnocennou práci je 
zakotvena v článku 157 SFEU. Musí být 
uplatňována ze strany úvěrových institucí 
a investičních podniků ustáleným 
způsobem.  Tyto subjekty by proto měly 
prokázat genderově neutrální politiku 
odměňování. 
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Pozměňovací návrh 52
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Navýšení požadavku na kapitál 
uložené příslušnými orgány by mělo být 
stanoveno vzhledem ke konkrétní situaci 
instituce a mělo by být řádně zdůvodněné. 
Tyto požadavky by se neměly používat k 
řešení makroobezřetnostních rizik a měly
by v pořadí požadavků na kapitál zaujímat 
místo nad minimálními požadavky na 
kapitál a pod požadavkem kombinovaných 
kapitálových rezerv.

(9) Navýšení požadavku na kapitál 
uložené příslušnými orgány by mělo být 
stanoveno vzhledem ke konkrétní situaci 
instituce a mělo by být řádně zdůvodněné. 
Tyto požadavky by měly v pořadí 
požadavků na kapitál zaujímat místo nad 
minimálními požadavky na kapitál a pod 
požadavkem kombinovaných kapitálových 
rezerv.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Instituce s dostatečným kapitálem 
spíše podporují hospodářský růst, než aby 
ho brzdily.  Podstatného snížení rizika lze 
dosáhnout, pouze pokud instituce 
nebudou představovat systémovou hrozbu 
pro hospodářství Unie nebo členských 
států a pokud jejich řízený úpadek bude 
možný, aniž by docházelo k socializaci 
ztrát.   Je proto vhodné navýšit kapitálové 
rezervy u institucí, které spadají do 
kategorií J-SVI a G-SVI, aby potenciální 
ztráty pokryli vlastníci těchto institucí.   

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Kromě kapitálových rezerv by při 
výpočtu výše pákového poměru v souladu 
s rozhodnutí Basilejského výboru o 
rezervách   
globální systémově významných bank 
měla být zohledněna rizika spojená se 
systémovým významem instituce. Z tohoto 
důvodu by měla být pro globální 
systémově významné instituce (G-SVI) 
upravena výše pákového poměru, jež by 
měla být nastavena na 50 % rizikově 
vážených požadavků na vyšší schopnost 
institucí G-SVI absorbovat ztráty.

Or. en

Odůvodnění

Basilejský výbor vydal konečné pokyny ohledně pákových poměrů pro instituce G-SVI. 
Navrhují dodatečný požadavek na pákový poměr pro instituce G-SVI, ale nikoli pro instituce 
J-SVI. Není žádný důvod pro to, aby EU rozšiřovala basilejské požadavky nad rámec toho, co 
bylo v Basileji dohodnuto, vzhledem k tomu, že EU v obecné rovině důrazně prosazuje 
požadavky založené na rizicích, spíše než prosté požadavky na pákový poměr.

Pozměňovací návrh 55
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Provoz institucí probíhá v 
závislosti na provázaném systému 
požadavků a norem k zajištění ochrany 
maloobchodních zákazníků, rovných 
podmínek na jednotném trhu, ochrany 
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lidských práv, daňové spravedlnosti a 
prevence praní peněz. Nedodržení těchto 
požadavků a norem ze strany institucí má 
významné negativní důsledky pro 
společnost, avšak může mít také dopad na 
kapitálové požadavky těchto společností a 
potenciálně i na celkovou finanční 
stabilitu.    Je proto zapotřebí vymezit 
nesprávné jednání jako odlišující ukazatel 
provozního rizika a zajistit, aby instituce a 
příslušné orgány určily, vyhodnotily a 
sledovaly toto riziko odpovídajícím 
způsobem ve vztahu k vnitřně 
stanovenému kapitálu. Je rovněž nutné 
stanovit povinnost, aby orgány 
monitorující rámce pro jednání podniků, 
boj proti praní peněz, ochranu 
spotřebitele a hsopodářskou soutěž, jakož 
i jiné rámce, sdělovaly informace týkající 
se vyšetřování nesprávného jednání 
institucí příslušným orgánům 
odpovědným za obezřetnostní dohled.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vymezit nesprávné jednání odlišující ukazatel provozního rizika, a tedy doplnit nový 
článek 85a o rizikovém jednání. 

Pozměňovací návrh 56
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Nejenže se ukázalo, že mnoho 
institucí má s ohledem na finanční krizi 
příliš nízký kapitál, avšak i o deset let 
později přetrvávají významné obavy 
ohledně spolehlivosti a nadměrné 
proměnlivosti vnitřních postupů 
využívaných institucemi k určení 
kapitálových požadavků na řadu expozic 
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vůči tržnímu a úvěrovému riziku, přičemž 
tyto obavy byly vyjádřeny mimo jiné 
Basilejským výborem pro bankovní 
dohled, SSM a orgánem EBA v rámci 
jejich srovnávacích studií zpracovaných v 
souladu s článkem 78 této směrnice. Pro 
stabilitu finančního systému i 
důvěryhodnost institucí v očích 
dohledových orgánů, investorů, 
zákazníků, protějších stran a široké 
veřejnosti má je nezbytně nutné, aby byla 
co nejdříve přijata opatření v reakci na 
tyto obavy.  Jedním z takových opatření je 
udělení výslovných pravomocí příslušným 
orgánům k přijetí nápravných opatření v 
této směrnici, jako je například uplatnění 
multiplikátorů na modelové výstupy, 
standardizované modelové minimální 
úrovně, moratoria na změny modelů a 
zveřejňování rozdílů mezi 
standardizovaným a vnitřním postupem 
pro tytéž expozice. Jedním z takových 
opatření je udělení výslovných pravomocí 
příslušným orgánům k přijetí nápravných 
opatření v této směrnici, jako je například 
uplatnění multiplikátorů na modelové 
výstupy, standardizované modelové 
minimální úrovně, moratoria na změny 
modelů a zveřejňování rozdílů mezi 
standardizovaným a vnitřním postupem 
pro tytéž expozice. Ze střednědobého 
hlediska by však měl být rámec kapitálové 
přiměřenosti reformován s cílem zajistit, 
aby byly k dispozici důvěryhodné pojistky 
dohledu pro vstupy i výstupy vnitřních 
modelů institucí pro všechna rizika, na 
něž se vztahují vnitřní postupy, a v 
případě potřeby by měla být zcela 
odstraněna možnost řídit se vnitřním 
postupem, pokud není důvod se domnívat, 
že vnitřní postup může překonat 
standardizovaný postup, či pokud je důvod 
pro to nepodložený.  V této souvislosti by 
měla Komise zvážit, zda by neměla co 
nejdříve předložit legislativní návrhy na 
zavedení těchto záruk a zároveň ponechat 
ve svých návrzích možnost vstřebat vývoj 
mezinárodních norem v této oblasti, 
pokud to bude nutné a jakmile budou k 
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dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Za účelem usměrňování 
příslušných orgánů při určování 
konkrétních situací, kdy by měl instituci 
být uložen požadavek na navýšení 
kapitálu, by Komise měla být zmocněna 
přijmout regulační technické normy, které 
stanovují, jak by měla být měřena rizika 
nebo prvky rizik, která nejsou krytá nebo 
dostatečně krytá požadavky na kapitál 
uvedenými v nařízení (EU) č. 575/2013, 
pomocí aktů v přenesené pravomoci podle 
článku 290 SFEU a v souladu s články 10 
až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Roberto Gualtieri, Andrea Cozzolino, Luigi Morgano

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/138/ES (Solventnost II) 
harmonizující pravidla, která se uplatňují 
na pojišťovny a zajišťovny, zavedla 
úpravy v zájmu finanční stability a 
rovných podmínek ve snaze o dosažení 
základního cíle, jímž je stabilizace trhů.
Mělo by však být zohledněno, že v 

členských státech jsou přítomny 



AM\1144242CS.docx 11/172 PE616.798v01-00

CS

pojišťovny s akciemi obchodovatelnými 
na regulovaném trhu, na něž dohlíží 
příslušné vnitrostátní orgány dohledu a 
které v pojišťovnictví působí na základě 
obchodního modelu s nízkým rizikem, 
který  využívá přiměřený způsob 
finančního zadlužení (maximálně 
pětinásobného), přístup k investicím na 
základě nízkého rizika a vysoké procento 
zisku, což představuje jádro obchodování 
v pojišťovnictví. Takové společnosti mají v 
konečném důsledku nižší rizikový profil v 
porovnání s obdobnými institucemi s 
širokou škálou obchodních modelů a 
rovněž s finančním obsahem. V Evropské 
unii bylo zaznamenáno, že pojišťovnictví 
je v konečném důsledku méně vystaveno 
systémovým rizikům, a to rovněž z důvodu 
konzervativnější investiční strategie a 
proto, že dopady finanční krize, která po 
roce 2008 výkazy příjmů finančních 
institucí zredukovala, vážně nepostihly 
pojišťovny, jež zůstaly v kladných 
hodnotách s relativně stabilní mírou 
zisku.  Tato stabilita se v posledních letech 
odráží v tom, jak pojišťovny nakládají s 
kótovanými akciemi na burze v rámci 
regulovaného trhu v Evropské unii, 
přičemž se jim podařilo v porovnání s 
finančními institucemi navzdory obecně 
recesivnímu trendu na trzích od roku 
2008 podstatně zmírnit tendence poklesu 
hodnoty akcií. Účast, na jejímž základě 
není vykonávána kontrola, v těchto 
pojišťovnách, které svou činnost 
provozují na základě obchodního modelu 
podle nízkého finančního rizika, může 
proto být začleněna do jiné kapitálové 
nebo průmyslové účasti, a následně 
podrobena zvláštní kázni v podobě 
odpočtu položek z kmenového kapitálu 
tier 1 stanovenou orgány dohledu 
členského státu s odkazem na další 
průmyslovou účast.

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Thierry Cornillet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Orgán dohledu Basilejského 
výboru pro bankovní dohled, skupina 
guvernérů centrálních bank a ministrů 
financí, schválil dne 7. prosince 2017 
soubor opatření k posílení rámce Basel 
III. Tento soubor opatření reviduje 
postupy pro výpočet objemu rizikově 
vážené expozice pro úvěrové riziko, 
operační riziko a požadavky na vlastní 
kapitál pro riziko úvěrové úpravy v 
ocenění a také zavádí celkový minimální 
úroveň pro výstupy. Tento soubor 
opatření také reviduje způsob měření výše 
pákového poměru a zavádí rezervu 
pákového poměru pro globální systémově 
významné instituce.  Ustanovení 
dokončeného rámce Basel II by měla být 
včas zapracována do směrnice (EU) č. 
575/2013, aby se tak posílila citlivost 
kapitálových požadavků k rizikům v 
případě bank používajících 
standardizované postupy a snížily se 
objemy rizikově vážené expozice, 
především pro banky používající vnitřní či 
pokročilé postupy.  Sladění s těmito 
novými pravidly by rovněž mělo posílit 
rovné podmínky na mezinárodním poli 
pro instituce v EU, které svoji činnost 
vyvíjejí mimo Unii. V zájmu zajištění toho, 
aby provedení tohoto souboru opatření v 
EU nemělo negativní důsledky pro 
bankovní sektor nebo pro financování 
hospodářství a byly přitom řádně 
zohledněny zvláštnosti bankovního 
sektoru EU, mělo by být co nejdříve 
orgánem EBA provedeno komplexní 
posouzení dopadu s cílem informovat 
Komisi před předložením jakéhokoli 
legislativního návrhu.

Or. en
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Odůvodnění

S ohledem na to, že se mnohé parametry stále vyvíjejí, je důležité, aby orgán EBA co nejdříve 
začal zohledňovat návrhy Basilejského výboru. Zásadní význam bude mít přetvoření těchto 
návrhů do podoby právních předpisů EU, které posílí stabilitu a umožní bankám v Unii lépe 
se připravit na boj s globální konkurencí a odpovídajícím způsobem financovat hospodářství.

Pozměňovací návrh 60
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod -1 (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 – návětí

Platné znění Pozměňovací návrh

-1) V čl. 2 odst. 5 se návětí mění takto:

Tato směrnice se nevztahuje na: Tato směrnice se nevztahuje pouze na:

Or. en

Odůvodnění

Stabilní taxativní seznam vyňatých institucí je vhodnější.

Pozměňovací návrh 61
Alfred Sant

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a – bod 2 a (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 – bod 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Doplňuje se nový bod 24a, který 
zní:

„24a. na Maltě: na činnost „Malta 
Development Bank“;“

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b – návětí
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a a 5 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vkládají se nové odstavce 5a a 5b, 
které znějí:

b) vkládá se nový odstavec 5a, který 
zní:

5a. Komise smí pravidelně 
přezkoumávat, zda je možné seznam podle 
odstavce 5 rozšířit na další instituce 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci přijatého na základě článku 
148.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Tato směrnice se nepoužije na 
instituci, pro niž Komise stanoví v aktu v 
přenesené pravomoci přijatém podle 
článku 148 na základě jí dostupných 
informací, že dotčená instituce splňuje 
všechny následující podmínky, aniž je 
dotčeno uplatňování pravidel pro 
poskytování státní podpory:

vypouští se

a) instituce byla založena podle 
veřejného práva ústředními orgány státní 
správy, regionální či místní samosprávy 
členského státu;

b) právní a správní předpisy, jimiž se 
tato instituce řídí, potvrzují, že její činnost 
je omezena na prosazování určitých cílů 
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finanční, sociální nebo ekonomické 
veřejné politiky v souladu s právními a 
správními předpisy, jimiž se tato instituce 
řídí, na nekonkurenčním a neziskovém 
základě. Pro tyto účely mohou cíle veřejné 
politiky zahrnovat financování 
konkrétních ekonomických aktivit nebo 
územních oblastí daného členského státu 
pro účely propagace a rozvoje;

c) na instituci se vztahují dostatečné 
a účinné obezřetnostní požadavky, včetně 
minimálních požadavků na kapitál, a 
spadá do vhodného rámce dohledu, který 
má podobný účinek jako rámec zřízený 
podle právních předpisů Unie;

d) ústřední orgán státní správy, 
regionální či místní samosprávy má 
povinnost chránit životaschopnost 
instituce přímými nebo nepřímými 
zárukami za nejméně 90 % výše 
požadavků na kapitál, požadavků na 
financování nebo expozic instituce;

e) instituce nesmí přijímat kryté 
vklady ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 5 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/49/EU12;

f) její činnost se omezuje na členský 
stát, v němž se nachází její skutečné 
správní ústředí;

g) celková hodnota aktiv instituce 
nedosahuje 30 miliard EUR;

h) poměr celkových aktiv instituce k 
HDP daného členského státu nedosahuje 
20 %;

i) instituce není významná z hlediska 
domácí ekonomiky daného členského 
státu.

Komise provádí pravidelný přezkum toho, 
zda instituce, na kterou se vztahuje akt v 
přenesené pravomoci přijatý podle článku 
148, i nadále splňuje podmínky uvedené v 
prvním pododstavci.

__________________

12 Směrnice Evropského parlamentu a 



PE616.798v01-00 16/172 AM\1144242CS.docx

CS

Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o 
systémech pojištění vkladů (přepracované 
znění) (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Tato směrnice se nepoužije na 
instituci, pro niž Komise stanoví v aktu v 
přenesené pravomoci přijatém podle 
článku 148 na základě jí dostupných 
informací, že dotčená instituce splňuje 
všechny následující podmínky, aniž je 
dotčeno uplatňování pravidel pro 
poskytování státní podpory:

vypouští se

a) instituce byla založena podle 
veřejného práva ústředními orgány státní 
správy, regionální či místní samosprávy 
členského státu;

b) právní a správní předpisy, jimiž se 
tato instituce řídí, potvrzují, že její činnost 
je omezena na prosazování určitých cílů 
finanční, sociální nebo ekonomické 
veřejné politiky v souladu s právními a 
správními předpisy, jimiž se tato instituce 
řídí, na nekonkurenčním a neziskovém 
základě. Pro tyto účely mohou cíle veřejné 
politiky zahrnovat financování 
konkrétních ekonomických aktivit nebo 
územních oblastí daného členského státu 
pro účely propagace a rozvoje;

c) na instituci se vztahují dostatečné 
a účinné obezřetnostní požadavky, včetně 
minimálních požadavků na kapitál, a 
spadá do vhodného rámce dohledu, který 
má podobný účinek jako rámec zřízený 
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podle právních předpisů Unie;

d) ústřední orgán státní správy, 
regionální či místní samosprávy má 
povinnost chránit životaschopnost 
instituce přímými nebo nepřímými 
zárukami za nejméně 90 % výše 
požadavků na kapitál, požadavků na 
financování nebo expozic instituce;

e) instituce nesmí přijímat kryté 
vklady ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 5 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/49/EU12;

f) její činnost se omezuje na členský 
stát, v němž se nachází její skutečné 
správní ústředí;

g) celková hodnota aktiv instituce 
nedosahuje 30 miliard EUR;

h) poměr celkových aktiv instituce k 
HDP daného členského státu nedosahuje 
20 %;

i) instituce není významná z hlediska 
domácí ekonomiky daného členského 
státu.

Komise provádí pravidelný přezkum toho, 
zda instituce, na kterou se vztahuje akt v 
přenesené pravomoci přijatý podle článku 
148, i nadále splňuje podmínky uvedené v 
prvním pododstavci.

__________________

12 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o 
systémech pojištění vkladů (přepracované 
znění) (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Renato Soru, Luigi Morgano

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Tato směrnice se nepoužije na 
instituci, pro niž Komise stanoví v aktu v 
přenesené pravomoci přijatém podle 
článku 148 na základě jí dostupných 
informací, že dotčená instituce splňuje 
všechny následující podmínky, aniž je 
dotčeno uplatňování pravidel pro 
poskytování státní podpory:

vypouští se

a) instituce byla založena podle 
veřejného práva ústředními orgány státní 
správy, regionální či místní samosprávy 
členského státu;

b) právní a správní předpisy, jimiž se 
tato instituce řídí, potvrzují, že její činnost 
je omezena na prosazování určitých cílů 
finanční, sociální nebo ekonomické 
veřejné politiky v souladu s právními a 
správními předpisy, jimiž se tato instituce 
řídí, na nekonkurenčním a neziskovém 
základě. Pro tyto účely mohou cíle veřejné 
politiky zahrnovat financování 
konkrétních ekonomických aktivit nebo 
územních oblastí daného členského státu 
pro účely propagace a rozvoje;

c) na instituci se vztahují dostatečné 
a účinné obezřetnostní požadavky, včetně 
minimálních požadavků na kapitál, a 
spadá do vhodného rámce dohledu, který 
má podobný účinek jako rámec zřízený 
podle právních předpisů Unie;

d) ústřední orgán státní správy, 
regionální či místní samosprávy má 
povinnost chránit životaschopnost 
instituce přímými nebo nepřímými 
zárukami za nejméně 90 % výše 
požadavků na kapitál, požadavků na 
financování nebo expozic instituce;

e) instituce nesmí přijímat kryté 
vklady ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 5 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/49/EU12;

f) její činnost se omezuje na členský 
stát, v němž se nachází její skutečné 
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správní ústředí;

g) celková hodnota aktiv instituce 
nedosahuje 30 miliard EUR;

h) poměr celkových aktiv instituce k
HDP daného členského státu nedosahuje 
20 %;

i) instituce není významná z hlediska 
domácí ekonomiky daného členského 
státu.

Komise provádí pravidelný přezkum toho, 
zda instituce, na kterou se vztahuje akt v 
přenesené pravomoci přijatý podle článku 
148, i nadále splňuje podmínky uvedené v 
prvním pododstavci.

__________________

12 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o 
systémech pojištění vkladů (přepracované 
znění) (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Tato směrnice se nepoužije na 
instituci, pro niž Komise stanoví v aktu v 
přenesené pravomoci přijatém podle 
článku 148 na základě jí dostupných 
informací, že dotčená instituce splňuje 
všechny následující podmínky, aniž je 
dotčeno uplatňování pravidel pro 
poskytování státní podpory:

vypouští se

a) instituce byla založena podle 
veřejného práva ústředními orgány státní 
správy, regionální či místní samosprávy 
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členského státu;

b) právní a správní předpisy, jimiž se 
tato instituce řídí, potvrzují, že její činnost 
je omezena na prosazování určitých cílů 
finanční, sociální nebo ekonomické 
veřejné politiky v souladu s právními a 
správními předpisy, jimiž se tato instituce 
řídí, na nekonkurenčním a neziskovém 
základě. Pro tyto účely mohou cíle veřejné 
politiky zahrnovat financování 
konkrétních ekonomických aktivit nebo 
územních oblastí daného členského státu 
pro účely propagace a rozvoje;

c) na instituci se vztahují dostatečné 
a účinné obezřetnostní požadavky, včetně 
minimálních požadavků na kapitál, a 
spadá do vhodného rámce dohledu, který 
má podobný účinek jako rámec zřízený 
podle právních předpisů Unie;

d) ústřední orgán státní správy,
regionální či místní samosprávy má 
povinnost chránit životaschopnost 
instituce přímými nebo nepřímými 
zárukami za nejméně 90 % výše 
požadavků na kapitál, požadavků na 
financování nebo expozic instituce;

e) instituce nesmí přijímat kryté 
vklady ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 5 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/49/EU12;

f) její činnost se omezuje na členský 
stát, v němž se nachází její skutečné 
správní ústředí;

g) celková hodnota aktiv instituce 
nedosahuje 30 miliard EUR;

h) poměr celkových aktiv instituce k 
HDP daného členského státu nedosahuje 
20 %;

i) instituce není významná z hlediska 
domácí ekonomiky daného členského 
státu.

Komise provádí pravidelný přezkum toho, 
zda instituce, na kterou se vztahuje akt v 
přenesené pravomoci přijatý podle článku 
148, i nadále splňuje podmínky uvedené v 
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prvním pododstavci.

__________________

12 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o 
systémech pojištění vkladů (přepracované 
znění) (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Tato směrnice se nepoužije na 
instituci, pro niž Komise stanoví v aktu v 
přenesené pravomoci přijatém podle 
článku 148 na základě jí dostupných 
informací, že dotčená instituce splňuje 
všechny následující podmínky, aniž je 
dotčeno uplatňování pravidel pro 
poskytování státní podpory:

vypouští se

a) instituce byla založena podle 
veřejného práva ústředními orgány státní 
správy, regionální či místní samosprávy 
členského státu;

b) právní a správní předpisy, jimiž se 
tato instituce řídí, potvrzují, že její činnost 
je omezena na prosazování určitých cílů 
finanční, sociální nebo ekonomické 
veřejné politiky v souladu s právními a 
správními předpisy, jimiž se tato instituce 
řídí, na nekonkurenčním a neziskovém 
základě. Pro tyto účely mohou cíle veřejné 
politiky zahrnovat financování 
konkrétních ekonomických aktivit nebo 
územních oblastí daného členského státu 
pro účely propagace a rozvoje;

c) na instituci se vztahují dostatečné 
a účinné obezřetnostní požadavky, včetně 
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minimálních požadavků na kapitál, a 
spadá do vhodného rámce dohledu, který 
má podobný účinek jako rámec zřízený 
podle právních předpisů Unie;

d) ústřední orgán státní správy, 
regionální či místní samosprávy má 
povinnost chránit životaschopnost 
instituce přímými nebo nepřímými 
zárukami za nejméně 90 % výše 
požadavků na kapitál, požadavků na 
financování nebo expozic instituce;

e) instituce nesmí přijímat kryté 
vklady ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 5 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/49/EU12;

f) její činnost se omezuje na členský 
stát, v němž se nachází její skutečné 
správní ústředí;

g) celková hodnota aktiv instituce 
nedosahuje 30 miliard EUR;

h) poměr celkových aktiv instituce k 
HDP daného členského státu nedosahuje 
20 %;

i) instituce není významná z hlediska 
domácí ekonomiky daného členského 
státu.

Komise provádí pravidelný přezkum toho, 
zda instituce, na kterou se vztahuje akt v 
přenesené pravomoci přijatý podle článku 
148, i nadále splňuje podmínky uvedené v 
prvním pododstavci.

__________________

12 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o 
systémech pojištění vkladů (přepracované 
znění) (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Odůvodnění

Stabilní taxativní seznam vyňatých institucí je vhodnější.
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Pozměňovací návrh 68
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se nepoužije na instituci, pro 
niž Komise stanoví v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém podle článku 148 na 
základě jí dostupných informací, že 
dotčená instituce splňuje všechny 
následující podmínky, aniž je dotčeno 
uplatňování pravidel pro poskytování státní 
podpory:

Aniž to má vliv na instituce uvedené v čl. 
2 odst. 5, tato směrnice se nepoužije na 
instituci, pro niž Komise stanoví v aktu v 
přenesené pravomoci přijatém podle 
článku 148 na základě jí dostupných 
informací, že dotčená instituce splňuje 
všechny následující podmínky, aniž je 
dotčeno uplatňování pravidel pro 
poskytování státní podpory:

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se nepoužije na instituci, pro 
niž Komise stanoví v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém podle článku 148 na 
základě jí dostupných informací, že 
dotčená instituce splňuje všechny 
následující podmínky, aniž je dotčeno 
uplatňování pravidel pro poskytování státní 
podpory:

Tato směrnice se nepoužije na instituci či 
oddělení úvěrové instituce, pro něž
Komise stanoví v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém podle článku 148 na 
základě jí dostupných informací, že 
dotčená instituce či její oddělení splňuje 
všechny následující podmínky, aniž je 
dotčeno uplatňování pravidel pro 
poskytování státní podpory:

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se nepoužije na instituci, pro 
niž Komise stanoví v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém podle článku 148 na 
základě jí dostupných informací, že 
dotčená instituce splňuje všechny 
následující podmínky, aniž je dotčeno 
uplatňování pravidel pro poskytování státní 
podpory:

Tato směrnice se nepoužije na instituci či 
oddělení úvěrové instituce, pro něž
Komise stanoví v aktu v přenesené 
pravomoci přijatém podle článku 148 na 
základě jí dostupných informací, že 
dotčená instituce či oddělení úvěrové
instituce splňuje všechny následující 
podmínky, aniž je dotčeno uplatňování 
pravidel pro poskytování státní podpory:

Or. de

Pozměňovací návrh 71
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) instituce byla založena podle 
veřejného práva ústředními orgány státní 
správy, regionální či místní samosprávy 
členského státu;

a) instituce byla založena ústředními 
orgány státní správy, regionální či místní 
samosprávy členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
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Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) právní a správní předpisy, jimiž se 
tato instituce řídí, potvrzují, že její činnost 
je omezena na prosazování určitých cílů 
finanční, sociální nebo ekonomické 
veřejné politiky v souladu s právními a 
správními předpisy, jimiž se tato instituce 
řídí, na nekonkurenčním a neziskovém 
základě. Pro tyto účely mohou cíle veřejné 
politiky zahrnovat financování konkrétních 
ekonomických aktivit nebo územních 
oblastí daného členského státu pro účely 
propagace a rozvoje;

b) právní a správní předpisy, jimiž se 
tato instituce řídí, potvrzují, že její cíle 
zahrnují činnosti ve veřejném zájmu, jako 
je financování konkrétních ekonomických 
aktivit nebo územních oblastí daného 
členského státu pro účely propagace a 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) na instituci se vztahují dostatečné a 
účinné obezřetnostní požadavky, včetně 
minimálních požadavků na kapitál, a 
spadá do vhodného rámce dohledu, který 
má podobný účinek jako rámec zřízený 
podle právních předpisů Unie;

c) na instituci se vztahuje vhodný 
rámec dohledu, který zajišťuje její 
finanční stabilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
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Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ústřední orgán státní správy, 
regionální či místní samosprávy má 
povinnost chránit životaschopnost instituce 
přímými nebo nepřímými zárukami za 
nejméně 90 % výše požadavků na kapitál, 
požadavků na financování nebo expozic
instituce;

d) ústřední orgán státní správy, 
regionální či místní samosprávy má 
povinnost chránit životaschopnost instituce 
přímými nebo nepřímými zárukami za 
nejméně 75 % výše závazků instituce;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) instituce nesmí přijímat kryté 
vklady ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 5 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/49/EU12;

e) instituce není přímým příjemcem 
spořicích vkladů soukromých osob;

__________________ __________________

12 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o 
systémech pojištění vkladů (přepracované 
znění) (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).

12 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o 
systémech pojištění vkladů (přepracované 
znění) (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) instituce nesmí přijímat kryté 
vklady ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 5 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/49/EU12;

e) instituce není přímým příjemcem 
spořicích vkladů soukromých osob;

__________________ __________________

12 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o 
systémech pojištění vkladů (přepracované 
znění) (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).

12 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o 
systémech pojištění vkladů (přepracované 
znění) (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto kritéria je ochránit retailové vkladatele. Proto je vhodnější užší definice, spíše 
než velmi široká definice  

pojištěných vkladů podle směrnice o systémech pojištění vkladů.

Pozměňovací návrh 77
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) instituce nesmí přijímat kryté 
vklady ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 5 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/49/EU12;

e) instituce není přímým příjemcem 
spořicích vkladů spotřebitelů;

__________________

12 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 
o systémech pojištění vkladů 
(přepracované znění) (Úř. věst. L 173, 
12.6.2014, s. 149).

Or. en
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Odůvodnění

(Pozměňovací návrh se zakládá na podnětu od asociace Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands, VÖB)

Pozměňovací návrh 78
Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) instituce nesmí přijímat kryté 
vklady ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 5 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/49/EU12;

e) instituce není přímým příjemcem 
spořicích vkladů soukromých osob;

__________________ __________________

12 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o 
systémech pojištění vkladů (přepracované 
znění) (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).

12 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o 
systémech pojištění vkladů (přepracované 
znění) (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) instituce nesmí přijímat kryté
vklady ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 5 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/49/EU12;

e) instituce nesmí přijímat retailové
vklady s výjimkou těch, za něž ručí orgán 
ústřední státní správy nebo orgán 
regionální či místní samosprávy;

__________________

12 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 
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o systémech pojištění vkladů 
(přepracované znění) (Úř. věst. L 173, 
12.6.2014, s. 149).

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) její činnost se omezuje na členský 
stát, v němž se nachází její skutečné 
správní ústředí;

f) pokud byla instituce založena 
orgánem regionální či místní samosprávy, 
většina její činnosti se omezuje na členský 
stát, v němž se nachází její skutečné 
správní ústředí

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) celková hodnota aktiv instituce
nedosahuje 30 miliard EUR;

g) v případě institucí, za jejichž 
kapitálové požadavky, požadavky na 
financování nebo expozice ručí z méně 
než 75 % přímo nebo nepřímo ústřední 
orgán státní správy či orgán regionální či 
místní samosprávy členského státu podle 
písmena d), nedosahuje celková hodnota 
aktiv instituce 30 miliard EUR;

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) celková hodnota aktiv instituce 
nedosahuje 30 miliard EUR;

g) celková hodnota aktiv instituce 
nedosahuje 30 miliard EUR nebo ústřední 
orgán státní správy či orgán regionální či 
místní samosprávy členského státu podle 
písmena d) ručí za kapitálové požadavky, 
požadavky na financování nebo expozice 
přímo či nepřímo v rozsahu 100 %;

Or. en

Odůvodnění

(Pozměňovací návrh se zakládá na podnětu od asociace Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands, VÖB, přičemž se odchyluje od ustanovení, které z důvodu opatrnosti činí 
požadavky na záruku kumulativními.)

Pozměňovací návrh 83
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) celková hodnota aktiv instituce 
nedosahuje 30 miliard EUR;

g) celková hodnota aktiv instituce, za 
něž neručí ústřední orgán státní správy 
nebo orgán regionální či místní 
samosprávy, nedosahuje 30 miliard EUR;

Or. de
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Odůvodnění

Pro zodpovězení otázky, zda má být instituce vyňata z působnosti směrnice, má význam pouze 
celková hodnota nezaručených aktiv.

Pozměňovací návrh 84
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) poměr celkových aktiv instituce k 
HDP daného členského státu nedosahuje 
20 %;

h) poměr celkových aktiv instituce k 
HDP daného členského státu nedosahuje 
30 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 a – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) instituce není významná z hlediska 
domácí ekonomiky daného členského 
státu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Pervenche Berès, Roberto Gualtieri

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
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Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Tato směrnice se nepoužije na 
kategorie institucí v členském státě, 
jestliže Komise stanoví v aktu v přenesené 
pravomoci podle článku 148 na základě jí 
dostupných informací, že instituce 
spadající do této kategorie jsou úvěrovými 
sdruženími podle vnitrostátního práva 
členského státu a splňují všechny 
následující podmínky:

vypouští se

a) jsou finančními institucemi 
družstevního charakteru;

b) jejich členství je omezeno na 
soubor členů sdílejících určité předem 
definované společné osobní rysy nebo 
zájmy;

c) mají povolení poskytovat úvěrové a 
finanční služby pouze svým členům;

d) mají povolení přijímat vklady nebo 
splatné prostředky pouze od svých členů a 
tyto vklady jsou krytými vklady ve smyslu 
čl. 2 odst. 1 bodu 5 směrnice 2014/49/EU;

e) mají povolení provozovat pouze 
činnosti vyjmenované v bodech 1 až 6 a 15 
v příloze I této směrnice;

f) podléhají dostatečným a účinným 
obezřetnostním požadavkům, včetně 
minimálních kapitálových požadavků, a 
spadají do rámce dohledu, který má 
podobný účinek jako rámec zřízený podle 
právních předpisů Unie;

g) souhrnná hodnota aktiv této 
kategorie institucí nepřesahuje 3 % HDP 
daného členského státu a celková hodnota 
aktiv jednotlivých institucí nepřesahuje 
100 milionů EUR;

h) jejich činnost se omezuje na 
členský stát, v němž se nachází jejich 
skutečné správní ústředí.

Komise provádí pravidelný přezkum toho, 
zda kategorie institucí, na kterou se 
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vztahuje akt v přenesené pravomoci 
přijatý podle článku 148, i nadále splňuje 
podmínky uvedené v prvním pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Tato směrnice se nepoužije na 
kategorie institucí v členském státě, 
jestliže Komise stanoví v aktu v přenesené 
pravomoci podle článku 148 na základě jí 
dostupných informací, že instituce 
spadající do této kategorie jsou úvěrovými 
sdruženími podle vnitrostátního práva 
členského státu a splňují všechny 
následující podmínky:

vypouští se

a) jsou finančními institucemi 
družstevního charakteru;

b) jejich členství je omezeno na 
soubor členů sdílejících určité předem 
definované společné osobní rysy nebo 
zájmy;

c) mají povolení poskytovat úvěrové a 
finanční služby pouze svým členům;

d) mají povolení přijímat vklady nebo 
splatné prostředky pouze od svých členů a 
tyto vklady jsou krytými vklady ve smyslu 
čl. 2 odst. 1 bodu 5 směrnice 2014/49/EU;

e) mají povolení provozovat pouze 
činnosti vyjmenované v bodech 1 až 6 a 15 
v příloze I této směrnice;

f) podléhají dostatečným a účinným 
obezřetnostním požadavkům, včetně 
minimálních kapitálových požadavků, a 
spadají do rámce dohledu, který má 
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podobný účinek jako rámec zřízený podle 
právních předpisů Unie;

g) souhrnná hodnota aktiv této 
kategorie institucí nepřesahuje 3 % HDP 
daného členského státu a celková hodnota 
aktiv jednotlivých institucí nepřesahuje 
100 milionů EUR;

h) jejich činnost se omezuje na 
členský stát, v němž se nachází jejich 
skutečné správní ústředí.

Komise provádí pravidelný přezkum toho, 
zda kategorie institucí, na kterou se 
vztahuje akt v přenesené pravomoci 
přijatý podle článku 148, i nadále splňuje 
podmínky uvedené v prvním pododstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se nepoužije na kategorie 
institucí v členském státě, jestliže Komise 
stanoví v aktu v přenesené pravomoci 
podle článku 148 na základě jí dostupných 
informací, že instituce spadající do této 
kategorie jsou úvěrovými sdruženími podle 
vnitrostátního práva členského státu a 
splňují všechny následující podmínky:

Aniž to má vliv na instituce uvedené v čl. 
2 odst. 5, tato směrnice se nepoužije na 
kategorie institucí v členském státě, jestliže 
Komise stanoví v aktu v přenesené 
pravomoci podle článku 148 na základě jí 
dostupných informací, že instituce 
spadající do této kategorie jsou úvěrovými 
sdruženími podle vnitrostátního práva 
členského státu a splňují všechny 
následující podmínky:

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) mají povolení přijímat vklady nebo 
splatné prostředky pouze od svých členů a 
tyto vklady jsou krytými vklady ve smyslu 
čl. 2 odst. 1 bodu 5 směrnice 2014/49/EU;

d) mají povolení přijímat vklady nebo 
splatné prostředky pouze od svých členů.

Or. en

Odůvodnění

(Pozměňovací návrh vychází z podnětu obdrženého od Evropské sítě úvěrových sdružení 
(ENCU).)

Pozměňovací návrh 90
Paul Tang

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) mají povolení přijímat vklady nebo 
splatné prostředky pouze od svých členů a 
tyto vklady jsou krytými vklady ve smyslu 
čl. 2 odst. 1 bodu 5 směrnice 2014/49/EU;

d) mají povolení přijímat vklady nebo 
splatné prostředky pouze od svých členů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Paul Tang

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 b – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) souhrnná hodnota aktiv této 
kategorie institucí nepřesahuje 3 % HDP 
daného členského státu a celková hodnota 
aktiv jednotlivých institucí nepřesahuje 
100 milionů EUR;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Na určité družstevní záložny v členských státech by se toto vymezení nevztahovalo.

Pozměňovací návrh 92
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 b – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) souhrnná hodnota aktiv této 
kategorie institucí nepřesahuje 3 % HDP 
daného členského státu a celková hodnota 
aktiv jednotlivých institucí nepřesahuje 
100 milionů EUR;

g) souhrnná hodnota aktiv této 
kategorie institucí nepřesahuje 3 % HDP 
daného členského státu;

Or. en

Odůvodnění

(Pozměňovací návrh vychází z podnětu obdrženého od Evropské sítě úvěrových sdružení 
(ENCU).)

Pozměňovací návrh 93
Renato Soru, Luigi Morgano

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
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Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 5 b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5ba. Tato směrnice se nevztahuje na 
instituce, které Komise zahrne do 
seznamu uvedeného v čl. 2 odst. 5 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci přijatého podle článku 148.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. c
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podle odstavců 5a a 5b 
zajistí zveřejnění seznamu subjektů, na 
něž se tato směrnice nevztahuje, spolu s 
informací o šíři jakékoli ochrany vkladů. 

Or. en

Odůvodnění

(Viz stanovisko ECB (CON/2017/46).) Rozvojové banky a družstevní záložny, které mají být 
vyloučeny z působnosti směrnice, je třeba jasně určit. Měl by být zřízen veřejný rejstřík těchto 
subjektů. Kromě toho by informace o šíři ochrany poskytnuté vkladatelům měly být 
zveřejněny. Tyto informace jsou nezbytné pro zajištění transparentnosti ve vztahu k postavení 
těchto subjektů a dohledu nad nimi, i pokud jde o ochranu jejich vkladatelů.

Pozměňovací návrh 95
Simona Bonafè, Andrea Cozzolino

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. d
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Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) doplňuje se odstavec 7, který zní: vypouští se

„

Do [5 years after entry into force] Komise 
přezkoumá seznam uvedený v čl. 2 odst. 5, 
přičemž zváží, zda stále platí důvody, které 
vedly k zahrnutí subjektů do seznamu, s 
ohledem na vnitrostátní právní rámec a 
dohled uplatňovaný na subjekty v 
seznamu, druh a kvalitu krytí vkladů u 
subjektů ze seznamu a u subjektů typu 
vymezeného v čl. 2 odst. 5a a 5b též vezme 
v úvahu kritéria v těchto ustanoveních 
popsaná.

“

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Renato Soru, Luigi Morgano

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. d
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) doplňuje se odstavec 7, který zní: vypouští se

„

Do [5 years after entry into force] Komise 
přezkoumá seznam uvedený v čl. 2 odst. 5, 
přičemž zváží, zda stále platí důvody, které 
vedly k zahrnutí subjektů do seznamu, s 
ohledem na vnitrostátní právní rámec a 
dohled uplatňovaný na subjekty v 
seznamu, druh a kvalitu krytí vkladů u 
subjektů ze seznamu a u subjektů typu 
vymezeného v čl. 2 odst. 5a a 5b též vezme 
v úvahu kritéria v těchto ustanoveních 
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popsaná.

“

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Anne Sander, Georgios Kyrtsos

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. d
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) doplňuje se odstavec 7, který zní: vypouští se

„

Do [5 years after entry into force] Komise 
přezkoumá seznam uvedený v čl. 2 odst. 5, 
přičemž zváží, zda stále platí důvody, které 
vedly k zahrnutí subjektů do seznamu, s 
ohledem na vnitrostátní právní rámec a 
dohled uplatňovaný na subjekty v 
seznamu, druh a kvalitu krytí vkladů u 
subjektů ze seznamu a u subjektů typu 
vymezeného v čl. 2 odst. 5a a 5b též vezme 
v úvahu kritéria v těchto ustanoveních 
popsaná.

“

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Thierry Cornillet

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. d
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) doplňuje se odstavec 7, který zní: vypouští se

„

Do [5 years after entry into force] Komise 
přezkoumá seznam uvedený v čl. 2 odst. 5, 
přičemž zváží, zda stále platí důvody, které 
vedly k zahrnutí subjektů do seznamu, s 
ohledem na vnitrostátní právní rámec a 
dohled uplatňovaný na subjekty v 
seznamu, druh a kvalitu krytí vkladů u 
subjektů ze seznamu a u subjektů typu 
vymezeného v čl. 2 odst. 5a a 5b též vezme 
v úvahu kritéria v těchto ustanoveních 
popsaná.

“

Or. en

Odůvodnění

Stabilní taxativní seznam vyňatých institucí je vhodnější.

Pozměňovací návrh 99
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. d
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do [5 years after entry into force] Komise 
přezkoumá seznam uvedený v čl. 2 odst. 5, 
přičemž zváží, zda stále platí důvody, které 
vedly k zahrnutí subjektů do seznamu, s 
ohledem na vnitrostátní právní rámec a 
dohled uplatňovaný na subjekty v 
seznamu, druh a kvalitu krytí vkladů u 
subjektů ze seznamu a u subjektů typu 
vymezeného v čl. 2 odst. 5a a 5b též vezme 
v úvahu kritéria v těchto ustanoveních 
popsaná.

Do [5 years after entry into force] Komise 
přezkoumá vnitrostátní právní rámec a 
dohled uplatňovaný na subjekty v 
seznamu, druh a kvalitu krytí vkladů u 
subjektů ze seznamu a u subjektů typu 
vymezeného v čl. 2 odst. 5a a 5b též vezme 
v úvahu kritéria v těchto ustanoveních 
popsaná.
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Kritéria stanovená v čl. 2 odst. 5a a čl. 2 
odst. 5b, z nichž může být instituce vyňata 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci podle článku 148, se za 
žádných okolností neuplatní na instituce, 
které byly předtím vyňaty ze seznamu 
uvedeného v článku 5.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění toho, že vyňaté instituce, které jsou vedeny na seznamu, nemusí splňovat kritéria 
uvedená v čl. 2 odst. 5a a čl. 2 odst. 5b.

Pozměňovací návrh 100
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. d
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Do [5 years after entry into force] Komise 
přezkoumá seznam uvedený v čl. 2 odst. 5, 
přičemž zváží, zda stále platí důvody, které 
vedly k zahrnutí subjektů do seznamu, s 
ohledem na vnitrostátní právní rámec a 
dohled uplatňovaný na subjekty v 
seznamu, druh a kvalitu krytí vkladů u 
subjektů ze seznamu a u subjektů typu 
vymezeného v čl. 2 odst. 5a a 5b též vezme 
v úvahu kritéria v těchto ustanoveních 
popsaná.

Do [5 years after entry into force] orgán 
EBA vypracuje zprávu, která bude 
obsahovat posouzení vnitrostátního 
právního rámce a dohledu uplatňovaného 
na subjekty vymezené v čl. 2 odst. 5a a čl. 
2 odst. 5b, jakož i na druh a kvalitu krytí 
vkladů u těchto subjektů, a předloží tuto 
zprávu Komisi a Evropskému parlamentu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí právní jistotu v souvislosti se zařazením subjektů na seznam 
uvedený v čl. 2 odst. 5 směrnice o kapitálových požadavcích. Ve svém stanovisku a zprávě o 
otázkách regulačního režimu týkajících se směrnice/nařízení o kapitálových požadavcích z 
listopadu 2017 orgán EBA konstatuje, že čl. 2 odst. 5 uvedené směrnice zůstává platný a 
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vyžaduje menší aktualizaci. Tento pozměňovací návrh předpokládá, že do pěti let od 
okamžiku, co tato směrnice vejde v platnost, orgán EBA vypracuje zprávu obsahující 
posouzení platného vnitrostátního právního rámce a dohledu.

Pozměňovací návrh 101
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. d
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Do [5 years after entry into force] 
Komise přezkoumá seznam uvedený v čl. 2 
odst. 5, přičemž zváží, zda stále platí 
důvody, které vedly k zahrnutí subjektů do 
seznamu, s ohledem na vnitrostátní právní 
rámec a dohled uplatňovaný na subjekty v 
seznamu, druh a kvalitu krytí vkladů u 
subjektů ze seznamu a u subjektů typu 
vymezeného v čl. 2 odst. 5a a 5b též vezme 
v úvahu kritéria v těchto ustanoveních 
popsaná.

Kritéria stanovená v čl. 2 odst. 5a a čl. 2 
odst. 5b, z nichž může být instituce vyňata 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci podle článku 148, se za 
žádných okolností neuplatní na instituce, 
které byly předtím vyňaty ze seznamu 
uvedeného v článku 5. Do [5 years after 
entry into force] Komise může přezkoumat 
subjekty uvedené v seznamu v souladu s
čl. 2 odst. 5a a čl. 2 odst. 5b, vnitrostátní 
právní rámec a dohled uplatňovaný na 
tyto subjekty a na druh a kvalitu krytí 
vkladů těchto subjektů a vezme též v 
úvahu kritéria v těchto ustanoveních 
popsaná.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Paul Tang

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. d
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Do [5 years after entry into force] Komise 
přezkoumá seznam uvedený v čl. 2 odst. 5, 
přičemž zváží, zda stále platí důvody, které 

Do [5 years after entry into force] Komise 
přezkoumá seznam uvedený v čl. 2 odst. 5, 
přičemž zváží, zda stále platí důvody, které 
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vedly k zahrnutí subjektů do seznamu, s 
ohledem na vnitrostátní právní rámec a 
dohled uplatňovaný na subjekty v 
seznamu, druh a kvalitu krytí vkladů u 
subjektů ze seznamu a u subjektů typu 
vymezeného v čl. 2 odst. 5a a 5b též vezme 
v úvahu kritéria v těchto ustanoveních 
popsaná.

vedly k zahrnutí subjektů do seznamu, s 
ohledem na vnitrostátní právní rámec a 
dohled uplatňovaný na subjekty v 
seznamu, a u subjektů typu vymezeného v 
čl. 2 odst. 5a a 5b též vezme v úvahu 
kritéria v těchto ustanoveních popsaná.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 3 – bod 64 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

64a) Genderově neutrální politika 
odměňování v úvěrové instituci či 
investičním podniku znamená politiku 
odměňování, která je založena na stejné 
odměně mužů a žen za stejnou nebo 
rovnocennou práci.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 8 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

3a) V článku 8 se odstavec 1 mění 
takto:

Členské státy stanoví, že úvěrové instituce Členské státy stanoví, že úvěrové instituce 
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musí před zahájením své činnosti získat 
povolení. Aniž jsou dotčeny články 10 až 
14, stanoví členské státy podmínky pro 
vydání tohoto povolení a sdělí je orgánu 
EBA.

musí od příslušných orgánů před 
zahájením své činnosti, včetně té, která je 
uvedena v příloze I, získat povolení. Aniž 
jsou dotčeny články 10 až 14, stanoví 
členské státy podmínky pro vydání tohoto 
povolení a sdělí je orgánu EBA.

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Odůvodnění

(See the ECB's opinion (CON/2017/46)). The CRD and Regulation (EU) No 1024/2013 do not 
explicitly provide that banks have to obtain prior authorisation for activities 3-15 on the list 
in Annex I. Some Member States have implemented universal bank licences comprising all 
activities on that list. It is important to clearly establish that credit institutions cannot perform 
any of the activities listed in Annex I without prior authorisation from the competent 
authority. Such harmonisation should help the framework for banking authorisation to be 
evenly and consistently applied within the Union. Such a harmonised framework for the 
authorisation of a broad range of activities conducted by banks would contribute to a level 
playing field across the Union.

Pozměňovací návrh 105
Mady Delvaux

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) V článku 9 se odstavec 2
nahrazuje tímto:

vypouští se

„

2. Odstavec 1 se nevztahuje na 
přijímání vkladů nebo jiných splatných 
prostředků kterýmkoli z následujících 
subjektů:

a) členský stát;

b) orgán regionální či místní 
samosprávy členského státu;
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c) veřejné mezinárodní subjekty, 
jejichž členem je nejméně jeden členský 
stát;

d) osoby nebo podniky, u nichž 
zahájení a výkon činnosti výslovně 
podléhá právním předpisům Unie jiným, 
než je tato směrnice a nařízení (EU) č. 
575/2013;

e) subjekty uvedené v čl. 2 odst. 5, 
jejichž činnost se řídí vnitrostátním 
právem.

“

Or. en

Odůvodnění

Ve svém stanovisku k dalším finančním zprostředkovatelům z listopadu 2017 
(EBA/Op/2017/13) orgán EBA dochází k závěru, že: „Ustanovení čl 9. odst. 2 směrnice o 
kapitálových požadavcích ve své nynější podobě může mít i nadále v rámci regulačních 
systémů členských států význam a jakýkoli návrh na jeho změnu by musel být opodstatněn 
předchozím komplexním posouzením dopadu, které by překročilo rozsah zprávy o ostatních 
finančních zprostředkovatelích“.  S ohledem na skutečnost, že nebylo zatím provedeno žádné 
takové posouzení dopadu, je cílem pozměňovacího návrhu zachovat ustanovení čl 9. odst. 2 
uvedené směrnice v jeho nynější podobě.

Pozměňovací návrh 106
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 9 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) subjekty uvedené v čl. 2 odst. 5, 
jejichž činnost se řídí vnitrostátním 
právem.

e) subjekty uvedené v čl. 2 odst. 5, čl. 
2 odst. 5a a čl. 2 odst. 5b, jejichž činnost se 
řídí vnitrostátním právem.

Or. en
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Odůvodnění

Budou tak zahrnuty všechny instituce uvedené v článku 2 v zájmu ucelenosti.

Pozměňovací návrh 107
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 9 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) subjekty uvedené v čl. 2 odst. 5, 
jejichž činnost se řídí vnitrostátním 
právem.

e) subjekty uvedené v čl. 2 odst. 5 a 
čl. 2 odst. 5a, jejichž činnost se řídí 
vnitrostátním právem.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Neena Gill

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Článek 21b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21b vypouští se

Zprostředkující mateřský podnik v EU

1. Členské státy požadují, aby dvě a 
více institucí v Unii, které jsou součástí 
téže skupiny z třetí země, měly 
zprostředkující mateřský podnik v EU 
usazený v Unii.

2. Členské státy požadují, aby 
zprostředkující mateřský podnik v EU 
působící v Unii obdržel povolení jako 
instituce v souladu s článkem 8 nebo jako 
finanční holdingová společnost nebo 
smíšená finanční holdingová společnost v 
souladu s článkem 21a.



AM\1144242CS.docx 47/172 PE616.798v01-00

CS

3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže 
celková hodnota aktiv skupiny z třetí země 
v Unii nedosahuje 30 miliard EUR, pokud 
skupina z třetí země není zároveň G-SVI 
mimo EU.

4. Pro účely tohoto článku celková 
hodnota aktiv skupiny z třetí země v Unii 
zahrnuje:

a) celkovou hodnotu aktiv každé 
instituce v Unii ze skupiny z třetí země 
vyplývající z její konsolidované rozvahy a

b) celkovou hodnotu aktiv každé 
pobočky ze skupiny z třetí země, která má 
povolení v Unii.

5. Příslušné orgány oznámí každé 
povolení vydané podle odstavce 2 orgánu 
EBA.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby dvě a 
více institucí v Unii, které jsou součástí 
téže skupiny z třetí země, měly 
zprostředkující mateřský podnik v EU 
usazený v Unii.

1. Členské státy požadují, aby dvě a 
více institucí či pobočky ze třetích zemí v 
Unii, které jsou součástí téže skupiny z 
třetí země, měly zprostředkující mateřský 
podnik v EU usazený v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
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Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby dvě a 
více institucí v Unii, které jsou součástí 
téže skupiny z třetí země, měly 
zprostředkující mateřský podnik v EU 
usazený v Unii.

1. Na základě odstavce 1a členské
státy požadují, aby dvě a více institucí v 
Unii, které jsou součástí téže skupiny z 
třetí země, měly zprostředkující mateřský 
podnik v EU usazený v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Povolení dvou zprostředkujících mateřských podniků představuje správnou rovnováhu mezi 
účinným dohledem a efektivním strukturováním.

Pozměňovací návrh 111
Brian Hayes

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby dvě a 
více institucí v Unii, které jsou součástí 
téže skupiny z třetí země, měly 
zprostředkující mateřský podnik v EU 
usazený v Unii.

1. Na základě odstavce 7 členské
státy požadují, aby dvě a více institucí v 
Unii, které jsou součástí téže skupiny z 
třetí země, měly zprostředkující mateřský 
podnik v EU usazený v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby dvě a 
více institucí v Unii, které jsou součástí 
téže skupiny z třetí země, měly
zprostředkující mateřský podnik v EU 
usazený v Unii.

1. Dvě a více institucí v Unii, které 
jsou součástí téže skupiny z třetí země, 
musí mít jeden zprostředkující mateřský 
podnik v EU usazený v Unii.

Or. en

Odůvodnění

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Pozměňovací návrh 113
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požadují, aby dvě a 
více institucí v Unii, které jsou součástí 
téže skupiny z třetí země, měly
zprostředkující mateřský podnik v EU 
usazený v Unii.

1. Dvě a více institucí v Unii, které 
jsou součástí téže skupiny z třetí země, 
mají alespoň jeden zprostředkující 
mateřský podnik v EU usazený v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Othmar Karas
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od odstavce 1 mohou 
příslušné orgány povolit institucím 
uvedeným v odstavci 1, aby měly dva 
zprostředkující mateřské podniky v EU, 
pokud by zřízení jediného 
zprostředkujícího mateřského podniku v 
EU:

i) bylo v rozporu s právním nebo 
regulačním rámcem, který vyžaduje 
oddělení činností ve třetí zemi, ve které má 
vrcholný mateřský podnik ze skupiny z 
třetí země správní ústředí nebo

ii) snížilo účinnost způsobilosti k 
řešení krize nebo narušilo finanční 
stabilitu podle posouzení provedeného 
orgánem příslušným k řešení krize 
zprostředkujícího mateřského podniku v 
EU v úzké spolupráci s orgánem 
příslušným k řešení krize mateřského 
podniku zprostředkujícího mateřského 
podniku v EU.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, aby požadavek na zprostředkující mateřský podnik v EU 
zohlednil závazné požadavky na oddělení činností v jiných jurisdikcích, jakož i posouzení 
finanční stability a způsobilosti k řešení krize.

Pozměňovací návrh 115
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příslušné orgány mohou 
vyžadovat, aby instituce uvedené v 
odstavci 1 měly dva nebo více 
zprostředkujících podniků v EU, pokud 
příslušné orgány zjistí, že by jediný 
zprostředkující mateřský podnik v EU byl 
neslučitelný s povinným požadavkem na 
oddělení činností v souladu s pravidly třetí 
země, ve které má vrcholný mateřský 
podnik ze skupiny z třetí země své správní 
ústředí, nebo že by bylo vhodné usnadnit 
účinný dohled nad institucí nebo řešení 
krize instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příslušné orgány mohou 
institucím uvedeným v odstavci 1 povolit, 
aby měly dva zprostředkující mateřské 
podniky v EU, pokud jsou si příslušné 
orgány jisté, že by jediný zprostředkující 
mateřský podnik v EU byl neslučitelný s 
povinným požadavkem na oddělení 
činností v souladu s pravidly třetí země, ve 
které má vrcholný mateřský podnik ze 
skupiny z třetí země své správní ústředí, 
nebo pokud to usnadní účinné řešení 
krize instituce.

Or. en
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Odůvodnění

Povolení dvou zprostředkujících mateřských podniků představuje správnou rovnováhu mezi 
účinným dohledem a efektivním strukturováním.

Pozměňovací návrh 117
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příslušné orgány mohou 
institucím uvedeným v odstavci 1 povolit, 
aby měly dva zprostředkující mateřské 
podniky v EU, pokud příslušné orgány 
zjistí, že by jediný zprostředkující 
mateřský podnik v EU byl provozně 
neslučitelný s povinným požadavkem na 
oddělení činností v souladu s pravidly třetí 
země, kde má vrcholný mateřský podnik 
ze skupiny z třetí země své správní ústředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příslušné orgány mohou 
institucím uvedeným v odstavci 1 povolit, 
aby měly dva zprostředkující mateřské 
podniky v EU, pokud příslušné orgány 
zjistí, že by jediný zprostředkující 
mateřský podnik v EU byl neslučitelný s 
povinným požadavkem na oddělení 
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činností v souladu s právem třetí země, 
kde má vrcholný mateřský podnik ze 
skupiny z třetí země své správní ústředí.

Or. en

Odůvodnění

The requirement to establish intermediate EU parent undertakings for third country banking 
groups with two or more institutions in the Union is welcomed as it would allow the 
consolidating supervisor to evaluate the risks and the financial soundness of the entire 
banking group in the Union and to apply prudential requirements on a consolidated basis. 
The competent authority should be afforded the power to permit the setting up of more than 
one IPU (or to carve out certain entities from the IPU) in specific and exceptional situations, 
e.g. where the exclusion of certain activities from the IPU would be justified by legal 
limitations applicable to the third-country group in the third country of origin.

Pozměňovací návrh 119
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Odchylně od odstavců 1 a 1a 
mohou příslušné orgány instituci v Unii, 
která je součástí stejné skupiny z třetí 
země jako ostatní instituce v Unii, povolit, 
aby zůstala mimo zprostředkujícího 
mateřského podniku, nebo 
zprostředkujících mateřských podniků, 
pokud příslušné orgány dospěly k 
přesvědčení, že požadavek či požadavky 
podle odstavce 1 a 1a na strukturu dané 
instituce nebo institucí mohou mít 
nepřiměřené dopady ve srovnání s 
očekávanými přínosy, pokud jde o dohled 
a řešení krize.

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy požadují, aby
zprostředkující mateřský podnik v EU 
působící v Unii obdržel povolení jako
instituce v souladu s článkem 8 nebo jako
finanční holdingová společnost nebo 
smíšená finanční holdingová společnost v 
souladu s článkem 21a.

2. Zprostředkující mateřský podnik v 
EU je úvěrová instituce v souladu s 
článkem 8 nebo finanční holdingová 
společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost schválená v souladu 
s článkem 21a.

Odchylně od prvního pododstavce, pokud 
jsou činnosti skupiny z třetí země 
prováděny převážně investičními podniky 
nebo pokud musí být v souvislosti s 
investičními činnostmi zřízen druhý 
zprostředkující mateřský podnik v EU, aby 
byl splněn povinný požadavek podle 
odstavce 1a, může být zprostředkující 
mateřský podnik v EU nebo druhý 
zprostředkující mateřský podnik v EU 
investičním podnikem povoleným v 
souladu s čl. 5 odst. 1 směrnice 
2014/65/EU.

Pro účely tohoto odstavce se za činnost 
považuje činnost převážně vykonávaná 
investičními podniky, pokud celková 
bilanční suma investičních podniků ve 
skupině představuje alespoň 50 % celkové 
bilanční sumy skupiny nebo pokud příjmy 
vytvořené investičními podniky 
představují alespoň 50 % celkového 
příjmu skupiny.

Or. en

Odůvodnění

Podle nynějšího znění návrhu by nebylo přípustné, aby byl zprostředkující mateřský podnik 
investiční společností, protože jejich povolování podléhá směrnici MIFID a nikoliv CRD. 
Tímto pozměňujícím návrhem bude povoleno, aby zprostředkující mateřský podnik byl 
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investiční společností, pokud jsou činnostmi skupiny z třetí země převážně činnosti 
investičního podniku.

Pozměňovací návrh 121
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy požadují, aby
zprostředkující mateřský podnik v EU 
působící v Unii obdržel povolení jako
instituce v souladu s článkem 8 nebo jako
finanční holdingová společnost nebo 
smíšená finanční holdingová společnost v 
souladu s článkem 21a.

2. Zprostředkující mateřský podnik v 
EU je úvěrová instituce, která má povolení 
k činnosti v souladu s článkem 8, nebo 
finanční holdingová společnost nebo 
smíšená finanční holdingová společnost 
schválená v souladu s článkem 21a.

Odchylně od prvního pododstavce, pokud 
žádná z institucí uvedených v odstavci 1 
není úvěrovou institucí nebo v souvislosti 
s investičními činnostmi musí být zřízen 
druhý zprostředkující mateřský podnik v 
EU, aby byl splněn povinný požadavek 
uvedený v odst. 1a, potom může být 
zprostředkující mateřský podnik v EU 
nebo druhý zprostředkující mateřský 
podnik v EU investiční společností 
povolenou v souladu s čl. 5 odst. 1 
směrnice 2014/65/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy požadují, aby
zprostředkující mateřský podnik v EU 
působící v Unii obdržel povolení jako
instituce v souladu s článkem 8 nebo jako
finanční holdingová společnost nebo 
smíšená finanční holdingová společnost v 
souladu s článkem 21a.

2. Zprostředkující mateřský podnik v 
EU je úvěrová instituce, která má povolení 
k činnosti v souladu s článkem 8, nebo 
finanční holdingová společnost nebo 
smíšená finanční holdingová společnost v 
souladu s článkem 21a.

Odchylně od prvního pododstavce, pokud 
žádná z institucí uvedených v odstavci 1 
není úvěrovou institucí nebo v souvislosti 
s investičními činnostmi musí být zřízen 
druhý zprostředkující mateřský podnik v 
EU, aby byl splněn povinný požadavek 
uvedený v odst. 1a, potom může být 
zprostředkující mateřský podnik v EU 
nebo druhý zprostředkující mateřský 
podnik v EU investiční společností 
povolenou v souladu s čl. 5 odst. 1 
směrnice 2014/65/EU.

Or. en

Odůvodnění

Povolení dvou zprostředkujících mateřských podniků představuje správnou rovnováhu mezi 
účinným dohledem a efektivním strukturováním.

Pozměňovací návrh 123
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy požadují, aby 
zprostředkující mateřský podnik v EU 
působící v Unii obdržel povolení jako 
instituce v souladu s článkem 8 nebo jako 
finanční holdingová společnost nebo 
smíšená finanční holdingová společnost v 

2. Členské státy požadují, aby 
zprostředkující mateřský podnik v EU 
působící v Unii obdržel povolení jako 
úvěrová instituce v souladu s článkem 8 
nebo jako finanční holdingová společnost 
nebo smíšená finanční holdingová 
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souladu s článkem 21a. společnost v souladu s článkem 21a.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy požadují, aby 
zprostředkující mateřský podnik v EU 
působící v Unii obdržel povolení jako 
instituce v souladu s článkem 8 nebo jako 
finanční holdingová společnost nebo 
smíšená finanční holdingová společnost v 
souladu s článkem 21a.

2. Členské státy požadují, aby 
zprostředkující mateřské podniky v EU 
působící v Unii obdržely povolení jako 
instituce v souladu s článkem 8 nebo jako 
finanční holdingová společnost nebo 
smíšená finanční holdingová společnost v 
souladu s článkem 21a.

Or. en

Odůvodnění

Technický pozměňovací návrh v důsledku pozměňovacího návrhu k článku 21b – odst. 1a 
(nový).

Pozměňovací návrh 125
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Navíc k odstavci 2 platí, že 
zprostředkující mateřský podnik v EU 
může získat povolení jako investiční 
podnik v souladu s článkem 5 směrnice 
2014/65/EU, pokud součástí stejné 
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skupiny z třetí země nejsou žádné úvěrové 
instituce nebo systémové investiční 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Thierry Cornillet

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže 
celková hodnota aktiv skupiny z třetí země 
v Unii nedosahuje 30 miliard EUR, pokud 
skupina z třetí země není zároveň G-SVI 
mimo EU.

3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže 
celková hodnota aktiv skupiny z třetí země 
v Unii nedosahuje 30 miliard EUR.

Or. en

Odůvodnění

Zachování povinnosti zřídit zprostředkující mateřský podnik, ale její omezení na přiměřené 
případy.

Pozměňovací návrh 127
Mady Delvaux

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže 
celková hodnota aktiv skupiny z třetí země 
v Unii nedosahuje 30 miliard EUR, pokud 
skupina z třetí země není zároveň G-SVI 
mimo EU.

3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže 
celková hodnota aktiv skupiny z třetí země 
v Unii nedosahuje 45 miliard EUR.
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu rovných podmínek na celosvětové úrovni zvyšuje pozměňovací návrh prahovou 
hodnotu na 45 mld. EUR, aby se dospělo k harmonizaci s prahovými hodnotami platnými v 
jiných jurisdikcích (např. v USA). V zájmu zabránění nepřiměřenému dopadu na skupiny z 
třetí země s omezenou přítomností v Unii by opatření navíc nemělo automaticky zachytit 
všechny globální systémově významné banky z třetí země. Ne všechny globální systémově 
významné banky jsou systémově relevantní pro finanční systém EU.

Pozměňovací návrh 128
Neena Gill

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže 
celková hodnota aktiv skupiny z třetí země 
v Unii nedosahuje 30 miliard EUR, pokud 
skupina z třetí země není zároveň G-SVI 
mimo EU.

3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže 
celková hodnota aktiv skupiny z třetí země 
v Unii nedosahuje 30 miliard EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže 
celková hodnota aktiv skupiny z třetí země 
v Unii nedosahuje 30 miliard EUR, pokud 
skupina z třetí země není zároveň G-SVI 
mimo EU.

3. Odstavce 1, 1a a 2 se nepoužijí, 
jestliže celková hodnota aktiv skupiny z 
třetí země v Unii nedosahuje 50 miliard 
EUR.
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Or. en

Odůvodnění

Smyslem pozměňujícího návrhu je učinit požadavek na zřízení zprostředkujícího mateřského 
podniku přiměřenějším.

Pozměňovací návrh 130
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže 
celková hodnota aktiv skupiny z třetí země 
v Unii nedosahuje 30 miliard EUR, pokud 
skupina z třetí země není zároveň G-SVI 
mimo EU.

3. Odstavce 1, 1a, 1b a 2 se nepoužijí, 
jestliže celková hodnota aktiv skupiny z 
třetí země v Unii nedosahuje 50 miliard 
EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže 
celková hodnota aktiv skupiny z třetí země 
v Unii nedosahuje 30 miliard EUR, pokud 
skupina z třetí země není zároveň G-SVI 
mimo EU.

3. Odstavce 1, 1a a 2 se nepoužijí, 
jestliže celková hodnota aktiv skupiny z 
třetí země v Unii nedosahuje 30 miliard 
EUR, pokud skupina z třetí země není 
zároveň G-SVI mimo EU.

Or. en
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Odůvodnění

Technický pozměňovací návrh v důsledku pozměňovacího návrhu k článku 21b – odst. 1a 
(nový).

Pozměňovací návrh 132
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže 
celková hodnota aktiv skupiny z třetí země 
v Unii nedosahuje 30 miliard EUR, pokud 
skupina z třetí země není zároveň G-SVI 
mimo EU.

3. Odstavce 1, 2 a 2a se nepoužijí, 
jestliže celková hodnota aktiv skupiny z 
třetí země v Unii nedosahuje 30 miliard 
EUR, pokud skupina z třetí země není 
zároveň G-SVI mimo EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely tohoto článku celková 
hodnota aktiv skupiny z třetí země v Unii 
zahrnuje:

4. Pro účely tohoto článku celková 
hodnota dceřiných aktiv skupiny z třetí 
země v Unii součtem částky celkové 
hodnoty aktiv každé instituce v Unii ze 
skupiny z třetí země vyplývající z její 
konsolidované rozvahy nebo vyplývající z 
její individuální rozvahy, pokud není 
rozvaha instituce konsolidována.

a) celkovou hodnotu aktiv každé 
instituce v Unii ze skupiny z třetí země 
vyplývající z její konsolidované rozvahy a
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b) celkovou hodnotu aktiv každé 
pobočky ze skupiny z třetí země, která má 
povolení v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Neena Gill

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely tohoto článku celková 
hodnota aktiv skupiny z třetí země v Unii 
zahrnuje:

4. Pro účely tohoto článku celková 
hodnota aktiv skupiny z třetí země v Unii 
zahrnuje celkovou hodnotu aktiv každé 
instituce v Unii ze skupiny z třetí země 
vyplývající z její konsolidované rozvahy.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely tohoto článku celková 
hodnota aktiv skupiny z třetí země v Unii 
zahrnuje:

4. Pro účely tohoto článku celková 
hodnota aktiv skupiny z třetí země v Unii 
je součtem:

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) celkovou hodnotu aktiv každé 
instituce v Unii ze skupiny z třetí země 
vyplývající z její konsolidované rozvahy a

a) částky celkové hodnoty aktiv každé 
instituce v Unii ze skupiny z třetí země 
vyplývající z konsolidované rozvahy nebo 
vyplývající z její individuální rozvahy, 
pokud není rozvaha instituce 
konsolidována, a

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Petr Ježek

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) celkovou hodnotu aktiv každé 
pobočky ze skupiny z třetí země, která má 
povolení v Unii.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k právní povaze poboček by zahrnutí poboček do výpočtu celkové hodnoty aktiv –
na rozdíl od dceřiných společností – znamenalo pro banky z třetí země značné náklady při 
přesunu poboček do příslušných licencovaných bank v EHP. Pokud by měly být pobočky 
zahrnuty, mohlo by to teoreticky znamenat, že i v případě minimální dceřiné velikosti bude 
muset být zřízen zprostředkující mateřský podnik.

Pozměňovací návrh 138
Mady Delvaux
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) celkovou hodnotu aktiv každé 
pobočky ze skupiny z třetí země, která má 
povolení v Unii.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Aktiva poboček by neměly být zahrnuty do výpočtu prahové hodnoty. Pobočky nemají právní 
subjektivitu, pobočka je součástí svého mateřského subjektu a nemá „vlastní“ aktiva. Tento 
pozměňovací návrh činí požadavek přiměřenějším, protože vylučuje potenciálně složitý a 
umělý proces nominálního přidělování aktiv pobočce. Přispívá rovněž k přizpůsobení rozsahu 
požadavku rozsahu podobných požadavků ve třetích zemích, jako např. USA.

Pozměňovací návrh 139
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) celkovou hodnotu aktiv každé 
pobočky ze skupiny z třetí země, která má 
povolení v Unii.

b) částku celkové hodnoty aktiv každé 
pobočky ze skupiny z třetí země, která má 
povolení působit v Unii v souladu s 
článkem 47.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
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Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) celkovou hodnotu aktiv každé 
pobočky ze skupiny z třetí země, která má 
povolení v Unii.

b) celkovou hodnotu aktiv každé 
pobočky ze skupiny z třetí země usazené v 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud se použijí odstavce 1 nebo 
2, členské státy vyžadují, aby byla každá 
pobočka ze skupiny z třetí země opětovně 
založena buď jako úvěrová instituce, nebo 
jako pobočka úvěrové instituce usazené v 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud se použijí odstavce 1 nebo 
2, členské státy vyžadují, aby byla každá 
pobočka ze skupiny z třetí země opětovně 
založena buď jako instituce, nebo jako 
pobočka instituce usazené v Unii.
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Or. en

Pozměňovací návrh 143
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pro účely tohoto článku je celková 
hodnota aktiv skupiny z třetí země v Unii 
součtem:

a) částky celkové hodnoty aktiv každé 
instituce ze skupiny z třetí země v Unii 
vyplývající z konsolidované rozvahy nebo 
vyplývající z individuální rozvahy, pokud 
není rozvaha instituce konsolidována; a

b) částky celkové hodnoty aktiv každé 
pobočky ze skupiny z třetí země, která má 
povolení působit v Unii v souladu s 
článkem 47.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušné orgány oznámí každé 
povolení vydané podle odstavce 2 orgánu 
EBA.

5. Příslušné orgány oznámí každé 
povolení vydané podle odstavce 2 orgánu 
EBA, přičemž uvedou následující 
informace týkající se každé skupiny 
třetích zemí působící v jejich jurisdikci:

Or. en
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Pozměňovací návrh 145
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. názvy a částku celkové hodnoty 
aktiv institucí podléhajících dohledu a 
náležejících do skupiny z třetí země a 
druhy činností, které jsou oprávněny 
provádět;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. názvy a částku celkové hodnoty 
aktiv přiřazených pobočkám povoleným v 
tomto členském státě podle článku 47;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 5 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c. název a právní formu každého 
zprostředkujícího mateřského podniku v 
EU usazeného v tomto členském státě a 
název skupiny ze třetí země, jehož je 
součástí.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EBA na svých internetových 
stránkách zveřejní seznam všech 
zprostředkujících mateřských podniků v 
EU, kterým bylo uděleno povolení v Unii.

Orgán EBA na svých internetových 
stránkách zveřejní seznam všech skupin z 
třetí země působících v Unii a jejich 
zprostředkujícího mateřského podniku 
nebo zprostředkujících mateřských 
podniků v EU, kterým bylo uděleno 
povolení v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány zajistí, aby pro instituce, 
které jsou součástí téže skupiny z třetí 
země, byl zřízen jeden zprostředkující 
mateřský podnik v EU.

Příslušné orgány zajistí, aby každá 
instituce spadající do jejich pravomoci, 
která je součástí skupiny z třetí země, 
splňovala jednu z těchto podmínek:
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a) má jeden zprostředkující mateřský 
podnik v EU;

b) je zprostředkujícím mateřským 
podnikem v EU;

c) je jedinou institucí ze skupiny z 
třetí země v Unii;

d) je součástí skupiny z třetí země, 
jejíž celková hodnota aktiv v Unii 
nedosahuje 50 miliard EUR nebo

e) je institucí, u které dospěl 
příslušný orgán k závěru, že není potřebný 
žádný zprostředkující mateřský podnik v 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány zajistí, aby pro instituce, 
které jsou součástí téže skupiny z třetí 
země, byl zřízen jeden zprostředkující 
mateřský podnik v EU.

Příslušné orgány zajistí, aby pro instituce, 
které jsou součástí téže skupiny z třetí 
země, byl zřízen jeden zprostředkující 
mateřský podnik v EU, ledaže příslušné 
orgány povolily instituci, aby měla dva 
zprostředkující mateřské podniky v EU, 
aby mohla instituce dodržet povinný 
požadavek na oddělení činností v souladu 
s pravidly třetí země, ve které má správní 
ústředí vrcholný mateřský podnik ze 
skupiny z třetí země.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin, Petr Ježek
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány zajistí, aby pro instituce, 
které jsou součástí téže skupiny z třetí 
země, byl zřízen jeden zprostředkující 
mateřský podnik v EU.

Příslušné orgány zajistí, aby každá 
instituce spadající do jejich pravomoci, 
která je součástí skupiny z třetí země, 
splňovala jednu z těchto podmínek:

a) má zprostředkující mateřský podnik 
v EU;

b) je zprostředkujícím mateřským 
podnikem v EU;

c) je jedinou institucí skupiny z třetí 
země v Unii; nebo

d) je součástí skupiny z třetí země, 
jejíž celková aktiva v Unii nedosahují 30 
miliard EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány zajistí, aby pro instituce, 
které jsou součástí téže skupiny z třetí 
země, byl zřízen jeden zprostředkující 
mateřský podnik v EU.

Příslušné orgány zajistí, aby pro instituce, 
které jsou součástí téže skupiny z třetí 
země, byl splněn požadavek na
zprostředkující mateřský podnik v EU.

Or. en

Odůvodnění

Technický pozměňovací návrh v důsledku pozměňovacího návrhu k článku 21b – odst. 1a 
(nový).



AM\1144242CS.docx 71/172 PE616.798v01-00

CS

Pozměňovací návrh 153
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány zajistí, aby pro instituce, 
které jsou součástí téže skupiny z třetí 
země, byl zřízen jeden zprostředkující 
mateřský podnik v EU.

Příslušné orgány zajistí, aby pro instituce, 
které jsou součástí téže skupiny z třetí 
země, byl zřízen zprostředkující mateřský 
podnik v EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Neena Gill

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Odchylně od odstavce 1, skupiny, 
které působí prostřednictvím více než 
jedné instituce v Unii a jejichž celková 
hodnota aktiv přesahuje 30 miliard EUR v 
den vstupu této směrnice v platnost podle 
tohoto článku, musí mít od data 
použitelností této směrnice + čtyři roky 
zprostředkující mateřský podnik v EU, 
nebo – podle odstavce 7 – dva nebo více 
zprostředkujících mateřských podniků v 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Othmar Karas
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Do čtyř let od vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá Komise požadavky 
kladené na instituce podle tohoto článku a 
po konzultaci s EBA předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu. Po zveřejnění 
této zprávy Komise případně předloží 
veškeré nezbytné legislativní změny. Tato 
zpráva posoudí:

a) zda jsou požadavky tohoto článku 
proveditelné, nezbytné a přiměřené a zda 
by byla vhodnější jiná opatření;

b) zda jiné jurisdikce uplatňují 
požadavky, které jsou podobné tomuto 
článku, a pokud ano, povahu a účinek 
těchto požadavků, zda jsou v souladu s 
požadavky tohoto článku a dopad různých 
prahových hodnot aktiv v těchto 
jurisdikcích;

c) dopad požadavků na strukturální 
oddělení v jiných jurisdikcích.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh předpokládá, že Komise po konzultaci s EBA podá Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o vhodnosti požadavku na zřízení zprostředkujícího mateřského 
podniku a případně navrhne legislativní změny tohoto požadavku.

Pozměňovací návrh 156
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 6 a (nový)



AM\1144242CS.docx 73/172 PE616.798v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Skupiny z třetí země, které k 
[datum vstupu této směrnice v platnost] 
působí prostřednictvím více než jedné 
instituce v Unii a které podléhají tomuto 
článku, musí mít do čtyř let ode dne 
použitelnosti směrnice zprostředkující 
mateřský podnik v EU nebo, v případě 
uvedeném v odstavci 1a, dva 
zprostředkující mateřské podniky v EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Brian Hayes

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pokud právní nebo regulační 
rámec domovské jurisdikce skupiny 
vyžaduje strukturální oddělení různých 
činností, příslušné orgány povolí založení 
dvou zprostředkujících mateřských 
podniků v EU za předpokladu, že:

a) příslušné orgány pro řešení krize 
jsou přesvědčeny, že existence dvou 
holdingových společností nepředstavuje 
překážku pro řešení činností skupiny 
vedené těmito holdingovými společnostmi 
a pro jakoukoli nezbytnou 
restrukturalizaci těchto činností po 
vyřešení;

b) příslušné orgány dohledu jsou 
přesvědčeny, že existence dvou 
holdingových společností nepředstavuje 
překážku pro dohled nad činnostmi 
skupiny vedené těmito holdingovými 
společnostmi;
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c) alespoň jeden z mateřských 
podniků je úvěrovou institucí nebo 
holdingovou společností pro úvěrovou 
instituci.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Caroline Nagtegaal, Petr Ježek

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Odchylně od odstavce 1, skupiny, 
které k [datum vstupu této směrnice v 
platnost] působí prostřednictvím více než 
jedné instituce v Unii a jejichž celková 
hodnota aktiv přesahuje 30 miliard EUR, 
musí mít do [datum použitelnosti směrnice 
+ tři roky] zprostředkující mateřský 
podnik v EU, nebo v případě uvedeném v 
odstavci 1a, dva zprostředkující mateřské 
podniky v EU.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení tříletého přechodného období pro zřízení zprostředkujícího mateřského podniku.

Pozměňovací návrh 159
Neena Gill

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Odchylně od odstavce 6, skupiny z 
třetí země, které podléhají vnitrostátním 
právním předpisům nebo nařízením 
vyžadujícímu strukturální oddělení 
činností, mohou mít více než jeden 
zprostředkující mateřský podnik v EU. 
Tyto zprostředkující mateřské podniky v 
EU musí odpovídat strukturálnímu 
oddělení činností, které je bankovní 
skupina povinna provést.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Do tří let po vstupu této směrnice v 
platnost přezkoumá Komise požadavky 
kladené na instituce podle tohoto článku a 
po konzultaci s EBA předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu. Po zveřejnění 
této zprávy Komise případně předloží 
veškeré nezbytné legislativní změny. Tato 
zpráva posoudí:

a) zda jsou požadavky tohoto článku 
proveditelné, nezbytné a přiměřené a zda 
by byla vhodnější jiná opatření;

b) zda jiné jurisdikce uplatňují 
požadavky, které jsou podobné tomuto 
článku, a pokud ano, povahu a účinek 
těchto požadavků, zda jsou v souladu s 
požadavky tohoto článku a dopad různých 
prahových hodnot aktiv v těchto 
jurisdikcích;

c) dopad požadavků na strukturální 
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oddělení v jiných jurisdikcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Odchylně od odstavce 1, skupiny, 
které k [datum vstupu této směrnice v 
platnost] působí prostřednictvím více než 
jedné instituce v Unii a jejichž celková 
hodnota aktiv přesahuje 30 miliard EUR, 
musí mít do [datum použitelnosti směrnice 
+ tři roky] zprostředkující mateřský 
podnik v EU, nebo v případě uvedeném v 
odstavci 1a, dva zprostředkující mateřské 
podniky v EU.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na případnou restrukturalizaci právních struktur a na čas potřebný k získání 
schválení od orgánů dohledu se v tomto pozměňovacím návrhu předpokládá, že skupinám, 
které působí prostřednictvím více než jedné instituce v Unii a jejichž celková hodnota aktiv 
přesahuje 30 miliard EUR se poskytne dostatečně dlouhá přechodná doba pro založení 
jednoho nebo dvou zprostředkujících mateřských podniků v EU.

Pozměňovací návrh 162
Brian Hayes

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 6 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Pokud jsou podle tohoto článku 
povoleny dva zprostředkující mateřské 
podniky, jsou společně považovány za 
skupinu podléhající dohledu na 
konsolidovaném základě v souladu s 
hlavou VII kapitolou 3 této směrnice a 
orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě se stanoví podle 
uvedených ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Brian Hayes

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6c. Pokud jsou podle tohoto článku 
povoleny dva zprostředkující mateřské 
podniky, považují se za skupinu ve smyslu 
směrnice 2014/59/EU; orgán pro řešení 
krize skupiny se stanoví v souladu s 
ustanoveními uvedené směrnice a tento 
orgán pro řešení krize skupiny má veškeré 
pravomoci a kompetence, pokud jde o 
zprostředkující mateřské podniky, jaké by 
měl, kdyby tvořily skupinu s mateřským 
podnikem z EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Brian Hayes

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
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Směrnice 2013/36/EU
Čl. 21 b – odst. 6 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6d. Odchylně od odstavce 1, skupiny, 
které k [datum vstupu této směrnice v 
platnost] působí prostřednictvím více než 
jedné instituce v Unii a jejichž celková 
hodnota aktiv přesahuje 30 miliard EUR, 
musí mít do [datum použitelnosti směrnice 
+ čtyři roky] zprostředkující mateřský 
podnik v EU, nebo v případě uvedeném v 
odstavci 7, dva zprostředkující mateřské 
podniky v EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 56 – písm. f a a f b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) V článku 56 se doplňují nová 
písmena fa) a fb), která znějí:

„fa) příslušnými orgány uvedenými v 
článku 48 pozměněné směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/849;

fb) příslušnými orgány nebo subjekty 
odpovědnými za uplatňování pravidel o 
strukturálním oddělení v rámci bankovní 
skupiny. “

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Othmar Karas
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 56 – písm. f a a f b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) V článku 56 se doplňují nová 
písmena fa) a fb), která znějí:

„fa) příslušnými orgány uvedenými v 
článku 48 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/8491a;

fb) příslušnými orgány nebo subjekty 
odpovědnými za uplatňování pravidel o 
strukturálním oddělení v rámci bankovní 
skupiny.“

__________________

1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 
2015 o předcházení využívání finančního 
systému k praní peněz nebo financování 
terorismu, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o 
zrušení směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 
2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 
73)

Or. en

Odůvodnění

V souladu s doporučeními ECB tento pozměňovací návrh umožní spolupráci a výměnu 
informací podle článku 56 směrnice CRD s orgány zabývajícími se bojem proti praní peněz a 
financování terorismu, jakož i s příslušnými orgány nebo subjekty odpovědnými za 
uplatňování pravidel o strukturálním oddělení v rámci bankovní skupiny.

Pozměňovací návrh 167
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 56 – písm. f a a f b (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) V článku 56 se doplňují nová 
písmena fa) a fb), která znějí:

„fa) orgány dohledu uvedenými v 
článku 48 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/849;

fb) příslušnými orgány nebo subjekty 
odpovědnými za uplatňování pravidel o 
strukturálním oddělení v rámci bankovní 
skupiny.“

Or. en

Odůvodnění

Nové body by umožnily spolupráci a výměnu informací s orgány zabývajícími se bojem proti 
praní špinavých peněz a financování terorismu, jakož i orgány odpovědnými za pravidla 
strukturálního oddělení.

Pozměňovací návrh 168
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 b (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 63 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11b) V článku 63 se vkládá na konec 
nový pododstavec, který zní:

„Členské státy stanoví, že příslušné 
orgány mohou přinejmenším požadovat 
nahrazení osoby uvedené v prvním 
pododstavci, pokud tato osoba poruší své 
povinnosti podle prvního pododstavce.“

Or. en

Odůvodnění

(Viz stanovisko ECB (COD / 2017/46)) Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je umožnit 



AM\1144242CS.docx 81/172 PE616.798v01-00

CS

příslušným orgánům požadovat nahrazení auditora úvěrové instituce, pokud tento auditor 
poruší své povinnosti podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh 169
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 b (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 67 – odst. 1 – písm. p a až p d (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11b) V článku 67 se doplňují nová 
písmena pa), pb), pc) a pd), která zní: 

pa) instituce neplní kapitálové 
požadavky stanovené v článku 92 nařízení 
(EU) č. 575/2013; 

pb) instituce nebo fyzická osoba neplní 
povinnost vyplývající z nařízení nebo 
rozhodnutí vydaného příslušným 
orgánem; 

pc) instituce jedná bez předchozího 
povolení příslušného orgánu, pokud 
nařízení (EU) č. 575/2013 nebo 
vnitrostátní předpisy provádějící tuto 
směrnici vyžadují, aby instituce získala 
takové předchozí povolení, nebo získala 
toto povolení na základě svého vlastního 
nepravdivého prohlášení nebo nedodržuje 
podmínky, za nichž bylo takové povolení 
uděleno; 

pd) instituce neoznámí nebo tak 
neučiní správně, v plném rozsahu nebo 
včas, pokud je instituce podle nařízení 
(EU) č. 575/2013 nebo vnitrostátních 
předpisů provádějících tuto směrnici 
povinna takové oznámení podat. 

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Thierry Cornillet
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Článek 74

Platné znění Pozměňovací návrh

11a) Článek 74 se zrušuje.

„Článek 74

Vnitřní správa a řízení, ozdravné plány a 
plány řešení úpadku

1. Instituce mají spolehlivé systémy správy 
a řízení, které zahrnují jasnou 
organizační strukturu s dobře 
vymezenými, transparentními a 
konzistentními odpovědnostmi, účinnými 
postupy pro identifikaci, řízení, sledování 
a hlášení rizik, jimž je nebo může být 
instituce vystavena, přiměřené 
mechanismy vnitřní kontroly, včetně 
řádné správy a účetních postupů, a zásady 
a postupy odměňování, které odpovídají 
náležitému a účinnému řízení rizik a 
podporují je.

2. Systémy, postupy a mechanismy 
uvedené v odstavci 1 musí být komplexní a 
úměrné povaze, rozsahu a složitosti rizika 
spojeného s modelem podnikání a s 
činností instituce. Zohlední se technická 
kritéria stanovená v článcích 76 až 95.

3. EBA vydá pokyny pro systémy, postupy 
a mechanismy uvedené v odstavci 1 v 
souladu s odstavcem 2.“

Or. en

Odůvodnění

Slabá správa je jednou z příčin vysvětlujících slabá místa části evropského bankovního 
sektoru. Pokyny nestačí. I když je důležité zohlednit přiměřenost, mělo by být do nařízení EU 
vloženo několik základních zásad. Cíle článku 74 CRD by měly být převedeny do CRR. 
Osvědčené postupy stanovené ve vnitrostátních rámcích a v některých vnitrostátních 
bankovních sektorech by mohly být prospěšné pro celý bankovní sektor EU, čímž by se 
posílila stabilita celé EU.
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Pozměňovací návrh 171
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 a (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Článek 74

Platné znění Pozměňovací návrh

11a) Článek 74 se mění takto:

1. Instituce mají spolehlivé systémy 
správy a řízení, které zahrnují jasnou 
organizační strukturu s dobře vymezenými, 
transparentními a konzistentními 
odpovědnostmi, účinnými postupy pro 
identifikaci, řízení, sledování a hlášení 
rizik, jimž je nebo může být instituce 
vystavena, přiměřené mechanismy vnitřní 
kontroly, včetně řádné správy a účetních 
postupů, a zásady a postupy odměňování, 
které odpovídají náležitému a účinnému 
řízení rizik a podporují je.

„1. Instituce mají spolehlivé systémy 
správy a řízení, které zahrnují jasnou 
organizační strukturu s dobře vymezenými, 
transparentními a konzistentními 
odpovědnostmi, účinnými postupy pro 
identifikaci, řízení, sledování a hlášení 
rizik, jimž je nebo může být instituce 
vystavena, přiměřené mechanismy vnitřní 
kontroly, včetně řádné správy a účetních 
postupů, a zásady a postupy odměňování, 
které odpovídají náležitému a účinnému 
řízení rizik a podporují je. Tyto politiky a 
postupy odměňování jsou genderově 
neutrální.

2. Systémy, postupy a mechanismy 
uvedené v odstavci 1 musí být komplexní a 
úměrné povaze, rozsahu a složitosti rizika 
spojeného s modelem podnikání a s 
činností instituce. Zohlední se technická 
kritéria stanovená v článcích 76 až 95.

2. Systémy, postupy a mechanismy 
uvedené v odstavci 1 musí být komplexní a 
úměrné povaze, rozsahu a složitosti rizika 
spojeného s modelem podnikání a s 
činností instituce. Zohlední se technická 
kritéria stanovená v článcích 76 až 95.

3. EBA vydá pokyny pro systémy, 
postupy a mechanismy uvedené v odstavci 
1 v souladu s odstavcem 2.

3. EBA vydá pokyny pro systémy, 
postupy a mechanismy uvedené v odstavci 
1 v souladu s odstavcem 2. Jeden rok po 
přijetí této směrnice vydá EBA pro 
úvěrové instituce a investiční podniky 
pokyny pro genderově neutrální politiku 
odměňování. Dva roky po zveřejnění 
těchto pokynů a na základě informací 
shromážděných příslušnými 
vnitrostátními orgány vypracuje EBA 
zprávu o uplatňování genderově 
neutrálních politik odměňování 
úvěrovými institucemi a investičními 
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podniky.

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=CS)

Pozměňovací návrh 172
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Costas Mavrides, Pervenche Berès, 
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány shromažďují 
informace zveřejněné v souladu s kritérii 
pro zveřejňování údajů stanovenými v čl. 
450 odst. 1 písm. g), h), i) a k) nařízení 
(EU) č. 575/2013 a používají tyto 
informace ke srovnávání trendů a postupů 
odměňování. Příslušné orgány poskytují 
tyto informace orgánu EBA.

1. Příslušné orgány shromažďují 
informace zveřejněné v souladu s kritérii 
pro zveřejňování údajů stanovenými v čl. 
450 odst. 1 písm. g), h), i) a k) nařízení 
(EU) č. 575/2013, jakož i informace 
poskytnuté úvěrovými institucemi a 
investičními podniky o rozdílech v 
odměňování žen a mužů, a používají tyto 
informace ke srovnávání trendů a postupů 
odměňování. Příslušné orgány poskytují 
tyto informace orgánu EBA.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 75 – odst. 3

Platné znění Pozměňovací návrh

12a) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
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3. Příslušné orgány shromažďují
informace o počtu fyzických osob na 
instituci, nacházejících se v příjmové 
skupině nejméně 1 milion EUR, jejichž 
finanční odměna v dané instituci dosahuje 
za jeden finanční rok 1 milionu EUR nebo 
více, včetně informací o jejich pracovních 
povinnostech, příslušné oblasti činnosti, 
hlavních složkách mzdy, prémiích, 
odměnách vázaných na plnění 
dlouhodobých cílů a příspěvcích na 
důchodové zabezpečení. Uvedené 
informace předají orgánu EBA, který je 
zveřejní na souhrnném základě pro 
domovský členský stát za použití 
jednotného formátu. EBA může 
vypracovat pokyny usnadňující provádění 
tohoto odstavce a zajistit soulad 
shromážděných informací.

3. Instituce oznámí příslušným 
orgánům informace o počtu fyzických 
osob na instituci, nacházejících se v 
příjmové skupině nejméně 1 milion EUR, 
jejichž finanční odměna v dané instituci 
dosahuje za jeden finanční rok 1 milionu 
EUR nebo více, včetně informací o jejich 
pracovních povinnostech, příslušné oblasti 
činnosti, hlavních složkách mzdy, 
prémiích, odměnách vázaných na plnění 
dlouhodobých cílů a příspěvcích na 
důchodové zabezpečení. Příslušné orgány 
předají uvedené informace orgánu EBA, 
který je zveřejní na souhrnném základě 
pro domovský členský stát za použití 
jednotného formátu.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 b (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 75 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12b) doplňuje se nový odstavec 3a, který 
zní:

EBA vypracuje návrhy prováděcích 
technických norem pro upřesnění 
jednotných formátů, četnosti, lhůt pro 
podávání zpráv, definic, jakož i 
informačních technologií, které mají být v 
Unii používány k oznamování informací 
uvedených v odstavci 3.

Or. en



PE616.798v01-00 86/172 AM\1144242CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 175
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 c (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 76 – odst. 3 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12b) V článku 76 se vkládá na konec 
nový pododstavec, který zní:

Na malé a méně složité instituce 
definované v článku 430a nařízení (EU) č. 
575/2013 se tento odstavec nevztahuje.

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Pozměňovací návrh 176
Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Sven Giegold

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 c (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 78 – bod 4

Platné znění Pozměňovací návrh

13a) V článku 78 se odstavec 4 
nahrazuje tímto:

4. V případě, že se některé instituce 
zásadním způsobem liší od většiny 
ostatních nebo že škála výsledků je příliš 
široká v důsledku různorodosti postupu, 
příslušné orgány prozkoumají příčiny a 
přijmou nápravná opatření v případě, že 
bude možné jasně určit, že přístup instituce 
vede k podhodnocování kapitálových 
požadavků, které není možné připsat 
rozdílům v existujících rizicích expozic 
nebo pozic.

„4. V případě, že se některé instituce 
zásadním způsobem liší od většiny 
ostatních nebo že škála výsledků je příliš 
široká v důsledku různorodosti postupu, 
příslušné orgány prozkoumají příčiny a 
přijmou nápravná opatření v případě, že 
bude možné jasně určit, že přístup instituce 
vede k podhodnocování kapitálových 
požadavků, které není možné připsat 
rozdílům v existujících rizicích expozic 
nebo pozic.

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
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měly nezbytné pravomoci k přijetí alespoň 
těchto nápravných opatření:

– požadovat od instituce, aby 
uplatnila dodatečné multiplikační faktory 
na kapitálové požadavky stanovené 
interními přístupy;

– požadovat od instituce, aby použila 
příslušný standardizovaný přístup nebo 
jiný model stanovený v nařízení (EU) č. 
575/2013 pro výpočet objemů rizikově 
vážených expozic nebo kapitálových 
požadavků s výjimkou operačního rizika;

– požadovat od instituce, aby 
uplatnila minimální kapitálové požadavky 
stanovené interním přístupem a vyjádřené 
jako procentní podíl příslušného 
standardizovaného přístupu nebo jiného 
modelu stanoveného v nařízení (EU) č. 
575/2013 pro výpočet objemů rizikově 
vážených expozic nebo kapitálových 
požadavků s výjimkou operačního rizika;

– zavést moratorium na schvalování úprav 
interních přístupů, pokud budou mít za 
následek podstatně nižší vážená rizika;

– požadovat od institucí, aby 
zveřejnily rozdíly mezi výpočty 
vytvořenými příslušným standardním 
přístupem a interními přístupy;

EBA vydá v souladu s článkem 16 
nařízení (EU) č. 1093/2010 pokyny ke 
sbližování při uplatňování nápravných 
opatření uvedených v tomto odstavci 
příslušnými orgány.

“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:En:PDF)

Pozměňovací návrh 177
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 84 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány zajistí, aby 
instituce zavedly interní systémy nebo 
uplatňovaly standardizovanou metodiku 
pro určení, hodnocení, řízení a snižování 
rizik vyplývajících z možných změn 
úrokových sazeb, které mají vliv jak na 
ekonomickou hodnotu vlastního kapitálu, 
tak na čistý úrokový výnos z investičního 
portfolia instituce.

1. Příslušné orgány zajistí, aby 
instituce zavedly interní systémy nebo 
uplatňovaly standardizovanou metodiku 
pro určení, hodnocení, řízení a snižování 
rizik vyplývajících z možných změn 
úrokových sazeb, které mají vliv jak na 
ekonomickou hodnotu vlastního kapitálu, 
tak na čistý úrokový výnos z investičního 
portfolia instituce. Odchylně se od malých 
a méně složitých institucí definovaných v 
článku 430a nařízení (EU) č. 575/2013 
vyžaduje, aby používaly standardizovanou 
metodiku pouze tehdy, pokud příslušný 
orgán dojde k závěru, že vnitřní systémy 
nejsou dostatečné.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 84 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány zajistí, aby 
instituce zavedly systémy vyhodnocování a 
monitorování rizik vyplývajících z 
možných změn úvěrových rozpětí, které 
mají vliv jak na ekonomickou hodnotu 
vlastního kapitálu, tak na čistý úrokový 
výnos z investičního portfolia instituce.

2. Příslušné orgány zajistí, aby 
instituce zavedly systémy pro 
vyhodnocování a sledování rizik 
plynoucích z případných změn úvěrových 
rozpětí, které nelze vysvětlit ani úrokovým 
rizikem ani očekávaným úvěrovým 
rizikem pádu do defaultu vyplývajícím z 
investičního portfolia instituce, přičemž 
aktiva jsou brána podle jejich tržního 
ohodnocení.

Or. en
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Odůvodnění

Normy Basilejského výboru pro bankovní dohled oddělují CSRBB od IRRBB a kvalifikují je 
jako „související riziko, které je třeba sledovat a posuzovat“. Cílem tohoto pozměňovacího 
návrhu je sladit definici rizika úvěrového rozpětí v bankovním portfoliu (CSRBB) s 
Basilejským výborem pro bankovní dohled (BCBS).

Pozměňovací návrh 179
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány mohou vyžadovat, 
aby instituce uplatňovaly standardizovanou 
metodiku uvedenou v odstavci 1 v případě, 
že interní systémy zavedené institucemi za 
účelem hodnocení rizik uvedených v 
odstavci 1 nejsou uspokojivé.

3. Příslušné orgány mohou na základě 
posouzení jednotlivých případů vyžadovat, 
aby instituce uplatňovaly standardizovanou 
metodiku uvedenou v odstavci 1 v případě, 
že interní systémy zavedené danou 
institucí za účelem hodnocení rizik 
uvedených v odstavci 1 nejsou uspokojivé.

Příslušné orgány každé instituci řádně 
písemně odůvodní rozhodnutí, na základě 
něhož vyžadují použití standardizované 
metodiky.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s basilejskými pravidly by mělo být použití standardizované metodiky nařízeno 
pouze příslušným orgánem na základě posouzení jednotlivých případů, a to po samostatném 
přezkumu řídícího systému a modelů jednotlivé instituce. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o rozhodnutí, které má dalekosáhlé následky, je důležité, aby orgány dohledu každé instituci 
řádně písemně odůvodnily případné rozhodnutí o zavedení standardizovaného přístupu, 
a zejména poskytly přesné informace o nedostatcích interního modelu banky ve svých 
měřeních Úrokového rizika investičního portfolia.

Pozměňovací návrh 180
Pervenche Berès
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány mohou 
vyžadovat, aby instituce uplatňovaly 
standardizovanou metodiku uvedenou v 
odstavci 1 v případě, že interní systémy 
zavedené institucemi za účelem hodnocení 
rizik uvedených v odstavci 1 nejsou 
uspokojivé.

3. Na základě individuální analýzy 
modelů a řídícího systému dané instituce,
mohou příslušné orgány vyžadovat, aby 
instituce uplatňovaly standardizovanou 
metodiku uvedenou v odstavci 1 v případě, 
že interní systémy zavedené touto institucí
za účelem hodnocení rizik uvedených v 
odstavci 1 nejsou uspokojivé. Příslušné 
orgány jsou povinny odůvodnit svá 
rozhodnutí, která vedla k tomu, že bylo 
uloženo používání této metodiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 84 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány mohou vyžadovat, 
aby instituce uplatňovaly standardizovanou 
metodiku uvedenou v odstavci 1 v případě, 
že interní systémy zavedené institucemi za 
účelem hodnocení rizik uvedených v 
odstavci 1 nejsou uspokojivé.

3. Příslušné orgány mohou vyžadovat, 
aby instituce uplatňovaly standardizovanou 
metodiku uvedenou v odstavci 1 jako 
nouzové řešení v případě, že interní 
modely zavedené institucemi za účelem 
hodnocení rizik uvedených v odstavci 1 
jsou nedostatečné, založené na 
individuálním posouzení modelů měření, 
které používají tyto instituce.

Or. en

Odůvodnění

Norma Basilejského výboru týkající se Úrokového rizika investičního portfolia navrhuje 
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možnost používání standardizovaného modelu v případě „nedostatečných“ interních modelů 
měření. Výraz „není uspokojivé“ naznačuje mnohem širší použití. Stejně jako 
standardizovaný rámec Basilejského výboru pro bankovní dohled stanoví model a neodkazuje 
na celý „systém“, což je důvod, proč se domníváme, že termín „model“ je vhodnější.

Pozměňovací návrh 182
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EBA vypracuje návrh regulačních 
technických norem, které pro účely tohoto 
článku upřesní standardizovanou metodiku, 
již mají instituce uplatňovat za účelem 
hodnocení rizik uvedených v odstavci 1.

Orgán EBA vypracuje návrh regulačních 
technických norem, které pro účely tohoto 
článku upřesní standardizovanou metodiku, 
již mají instituce uplatňovat za účelem 
hodnocení rizik uvedených v odstavci 1, 
včetně konzervativně kalibrované 
alternativní zjednodušené metodiky pro 
malé a nepříliš složité instituce podle 
definice v článku 430a nařízení (EU) 
č. 575/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz, Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 84 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EBA vypracuje návrh regulačních 
technických norem, které pro účely tohoto 
článku upřesní standardizovanou metodiku, 
již mají instituce uplatňovat za účelem 
hodnocení rizik uvedených v odstavci 1.

Orgán EBA vypracuje návrh regulačních 
technických norem, které pro účely tohoto 
článku upřesní standardizovanou metodiku, 
zásady pro přiměřenou a jednoduše 
standardizovanou metodiku, již mají 
instituce uplatňovat za účelem hodnocení 
rizik uvedených v odstavci 1, nebo je 
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vyžadováno, aby je podle odstavce 3 
používaly.

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení v rámci druhého pilíře by mělo zůstat specifickým procesem. Není vhodné vytvářet 
technické normy, které určují, jak by měla být v rámci druhého pilíře měřena rizika.

Pozměňovací návrh 184
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Článek 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vkládá se nový článek 84a, který zní:

„Článek 84a

Rizika spojená se životním prostředím

Evropský orgán pro bankovnictví 
přezkoumá zavádění rizik spojených se 
životním prostředím jako nové kategorie 
rizika s cílem posoudit mimo jiné možné 
podstatné zdroje a vlivy specifických 
environmentálních rizik na instituce, 
přičemž zohledňuje stávající podávání 
zpráv o udržitelnosti ze strany institucí. 
Do [datum vstupu v platnost +1 rok] 
předloží EBA zprávu o svých zjištěních 
Komisi.

Komise na základě této zprávy případně 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh.“

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na změnu klimatu a transformaci energetiky bude orgán EBA pověřen tím, že 
předloží Evropskému parlamentu a Komisi zprávu o zavedení rizik spojených se životnímu 
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prostředím jako novou kategorii rizika s cílem posoudit mimo jiné možné podstatné zdroje 
a vlivy specifických environmentálních rizik na instituce, přičemž zohledňuje stávající 
podávání zpráv o udržitelnosti ze strany institucí.

Pozměňovací návrh 185
Paul Tang, Jakob von Weizsäcker, Marco Valli, Udo Bullmann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Článek 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vkládá se článek 84a, který zní:

„Článek 84a 

Rizika spojená se změnou klimatu

1. Příslušné orgány zajistí, aby byly 
zavedeny zásady a postupy pro 
identifikaci, měření a řízení veškerých 
podstatných zdrojů a vlivu rizik spojených 
se změnou klimatu.

2. Pro účely odstavce 1 instituce zjistí 
tyto údaje:

a) rizika, jimž je instituce v 
krátkodobém, střednědobém a 
dlouhodobém výhledu vystavena;

b) popis významných koncentrací 
úvěrových expozic vůči majetkovým 
hodnotám spojeným s uhlíkem („carbon-
related assets“), pokud se jedná o hmotná 
aktiva; To by mělo zahrnovat progresivní 
analýzu možného vývoje situace v oblasti 
klimatu, která posoudí, jak je portfolio 
v souladu s cílem Pařížské dohody, jímž je 
omezit globální oteplování na úroveň 
výrazně nižší než 2 °C, jak doporučuje 
TCFD;

c) popis dopadů rizik spojených s 
klimatem na provoz, strategii a finanční 
plánování instituce, pokud mají tato rizika 
hmotnou nebo finanční povahu;

d) popis postupů, které instituce 
používá k zjišťování, hodnocení a řízení 
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rizik spojených s klimatem;

e) parametry a měřítka, které 
instituce použila k hodnocení dopadů 
krátkodobých, střednědobých a 
dlouhodobých rizik spojených s klimatem 
na poskytování úvěrů a činnost 
finančních zprostředkovatelů, pokud mají 
tyto vlivy hmotnou povahu;

3. Orgán EBA vydá pokyny k:

a) pojmu krátkodobého, 
střednědobého a dlouhodobého výhledu;

b) pojmu specifických problémů 
spojených se změnou klimatu, které 
mohou vzniknout v krátkodobém, 
střednědobém a dlouhodobém výhledu a 
které mohou mít hmotný nebo finanční 
vliv na instituci;

c) pojmu fyzických rizik a 
přechodných rizik;

d) pojmu postupů k určování, která 
rizika mohou mít hmotný, finanční vliv na 
instituci;

e) pojmu zelená expozice na základě 
metodologie uhlíkové stopy stanovené 
Komisí podle nového článku 501da (nový) 
nařízení (EU) č. 575/2013;

f) pojmu hnědá expozice na základě 
metodiky uhlíkové stopy definované 
Komisí podle článku 501db (nový) 
nařízení (EU) č. 575/2013;

g) pojmu progresivní analýza 
možného vývoje oblasti klimatu na úrovni 
portfolia.

Orgán EBA vydá tyto pokyny do ... [dva 
roky od data vstupu této směrnice v 
platnost].

4. Evropský orgán pro bankovnictví
by měl provést progresivní analýzu 
možného vývoje v oblasti klimatu týkající 
se portfolia regulovaných subjektů s cílem 
posoudit rizika související s klimatem 
a přizpůsobení úvěrových portfolií 
změnám v oblasti klimatu na úrovni trhu 
EU. Měl by spolupracovat s ostatními 
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evropskými orgány dohledu a Komisí 
s cílem harmonizovat tyto analýzy 
možného vývoje klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke změně klimatu a k požadavkům, které jsou spojeny s transformací energetiky, by 
měly  zahrnout do svého řízení rizik také rizika související se změnou klimatu.

Pozměňovací návrh 186
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Článek 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) Vkládá se článek 84a, který zní:

„Článek 84a

Rizika pro životní prostředí

1. Příslušné orgány zajistí, aby byly 
zavedeny zásady a postupy pro 
identifikaci, měření a řízení veškerých 
podstatných zdrojů a vlivu 
environmentálních rizik.

2. Pro účely odstavce 1 instituce zjistí 
tyto údaje:

a) rizika, jimž je instituce v 
krátkodobém, střednědobém a 
dlouhodobém výhledu vystavena;

b) popis významných koncentrací 
úvěrových expozic vůči majetkovým 
hodnotám spojeným s uhlíkem („carbon-
related assets“), pokud se jedná o hmotná 
aktiva; To by mělo zahrnovat progresivní 
analýzu v oblasti možného vývoje klimatu 
týkající se toho, jak je portfolio v souladu 
s cílem Pařížské dohody, jímž je omezení 
globálního oteplování na úroveň výrazně 
nižší než 2 °C, jak doporučila pracovní 
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skupina pro transparentnost informací o 
finanční angažovanosti související se 
změnou klimatu, která funguje v rámci 
Rady pro finanční stabilitu;

c) popis dopadů environmentálních 
rizik na provoz, strategii a finanční 
plánování instituce, pokud mají tyto vlivy 
hmotnou nebo finanční povahu;

d) popis postupů, které instituce 
používá k zjišťování, hodnocení a řízení 
environmentálních rizik;

e) parametry a měřítka, které 
instituce použila k hodnocení dopadů 
krátkodobých, střednědobých a 
dlouhodobých environmentálních rizik na 
poskytování úvěrů a činnost finančních 
zprostředkovatelů, pokud mají tato rizika 
hmotnou povahu;

3. Orgán EBA vydá pokyny k:

a) pojmu krátkodobého, 
střednědobého a dlouhodobého výhledu;

b) pojmu specifických 
environmentálních problémů, které 
mohou vzniknout v krátkodobém, 
střednědobém a dlouhodobém výhledu a 
které mohou mít hmotný nebo finanční 
vliv na instituci;

c) pojmu fyzických rizik a 
přechodných rizik;

d) pojmu postupů k určování, která 
rizika mohou mít hmotný, finanční vliv na 
instituci;

e) pojmu majetkových hodnot 
spojených s uhlíkem („carbon-related 
assests);

f) pojmu progresivní analýza 
možného vývoje oblasti klimatu na úrovni 
portfolia;

EBA vydá tyto pokyny do ... [dva roky od 
vstupu této směrnice v platnost].

4. Evropský orgán pro bankovnictví 
by měl provést progresivní analýzu 
možného vývoje v oblasti klimatu týkající 
se portfolia regulovaných subjektů s cílem 
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posoudit rizika související s klimatem 
a přizpůsobení oblasti klimatu úvěrových 
portfolií na úrovni trhu EU. Měl by 
spolupracovat s ostatními evropskými 
orgány dohledu a Komisí s cílem 
harmonizovat tyto analýzy scénáře vývoje 
klimatu.

Or. en

Odůvodnění

Další sladění nového článku 84a s doporučením pracovní skupiny pro transparentnost 
informací o finanční angažovanosti související se změnou klimatu, která funguje v rámci Rady 
pro finanční stabilitu.

Pozměňovací návrh 187
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Článek 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) Vkládá se článek 84a, který zní:

„Článek 84a

Významná rizika vztahující se k 
environmentálním, sociálním a správním 
faktorům 

1. Příslušné orgány zajistí, aby byly 
zavedeny zásady a postupy pro 
identifikaci, měření a řízení veškerých 
podstatných zdrojů a vlivů významných 
rizik vztahující se k environmentálním, 
sociálním a správním faktorům.

2. Pro účely odstavce 1 instituce zjistí 
tyto údaje:

a) rizika, jimž je instituce v 
krátkodobém, střednědobém a 
dlouhodobém výhledu vystavena;

b) popis významných koncentrací 
úvěrových expozic vůči majetkovým 
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hodnotám spojeným s uhlíkem („carbon-
related assets“), pokud se jedná o hmotná 
aktiva;

c) popis dopadu významných rizik 
vztahujících se k environmentálním, 
sociálním a správním faktorům na provoz, 
strategii a finanční plánování instituce, 
pokud jsou tato rizika hmotné či finanční 
povahy;

d) popis postupů, které instituce 
používá k zjišťování, hodnocení a řízení 
významných rizik vztahujících se k 
environmentálním, sociálním a správním 
faktorům;

e) parametry, které instituce použila 
k hodnocení vlivů krátkodobých, 
střednědobých a dlouhodobých 
významných rizik vztahujících se k 
environmentálním, sociálním a správním 
faktorům na poskytování úvěrů a činnost 
finančních zprostředkovatelů, pokud mají 
tyto vlivy hmotnou povahu;

3. Orgán EBA vydá pokyny k:

a) pojmu krátkodobého, 
střednědobého a dlouhodobého výhledu; 

b) pojmu konkrétních podstatných 
rizik vztahujících se k environmentálním, 
sociálním a správním faktorům, které 
mohou vzniknout v krátkodobém, 
střednědobém a dlouhodobém výhledu a 
které mohou mít hmotný nebo finanční 
vliv na instituci; 

c) pojmu fyzických rizik a 
přechodných rizik;

d) pojmu postupů k určování, která 
rizika mohou mít významný, finanční vliv 
na instituci;

e) pojmu aktiva na bázi uhlíku, 
v souladu s hnědou taxonomií EU 
přijatou stejným způsobem jako zelená 
taxonomie EU.

EBA vydá tyto pokyny do ... [dva roky od 
data vstupu této směrnice v platnost].

4. Za účelem posoužení rizik 
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souvisejících se změnou klimatu by orgán 
EBA by měl zahájit progresivní analýzu 
možného vývoje v oblasti klimatu ve svých 
portfoliích ve spolupráci s příslušnými 
evropskými orány dohledu a 
vnitrostátními regulačními orgány.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke změně klimatu a k požadavkům, které jsou spojeny s transformací energetiky, by 
měly finanční instituce zahrnout do svého řízení rizik také rizika související se změnou 
klimatu. Prvky nad rámec otázek klimatu a udržitelnosti v širším smyslu by měl posoudit 
Evropský orgán pro bankovnictví.

Pozměňovací návrh 188
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány zajistí, aby 
instituce zavedly zásady a postupy pro 
hodnocení a řízení expozice vůči 
operačnímu riziku, včetně rizik modelů a 
rizik plynoucích z outsourcingu, a pokrytí 
méně četných, ale vysoce rizikových 
událostí. Pro účely těchto zásad a postupů 
instituce jasně zformulují, co tvoří podstatu 
operačního rizika.

1. Příslušné orgány zajistí, aby 
instituce zavedly zásady a postupy pro 
hodnocení a řízení expozice vůči 
operačnímu riziku, včetně rizik modelů, 
operační rizika podle článku 85a a rizik 
plynoucích z outsourcingu, a pokrytí méně 
četných, ale vysoce rizikových událostí. 
Pro účely těchto zásad a postupů instituce 
jasně zformulují, co tvoří podstatu 
operačního rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 a (nový)
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Směrnice 2013/36/EU
Článek 85 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) Vkládá se článek 85a, který zní:

„Článek 85a

Operační riziko

1. Příslušné orgány zajistí, aby 
instituce určily jako operační riziko 
veškerá rizika vyplývající z poskytování 
služeb nebo provádění činností způsobem, 
který není v souladu s regulačními 
požadavky nebo normami a která 
vystavují instituci možným pokutám, 
sankcím nebo žádostem o náhradu škody 
(„porušení povinností“). Operační riziko 
musí být identifikováno s ohledem na 
veškerá porušení povinnosti, k nimž došlo 
na základě určitého jednání nebo 
opomenutí, přípravné nebo konečné, 
úmyslné nebo z nedbalosti, kterého se 
dopustil zaměstnanec instituce nebo třetí 
strana, jíž byly zadány provozní funkce 
nebo činnosti externě nebo které bylo 
schváleno řídícím orgánem instituce.

2. Příslušné orgány zajistí, aby 
instituce zavedly zásady a postupy pro 
zjištění, hodnocení a řízení své expozice 
vůči operačnímu riziku. Pro účely těchto 
zásad a postupů instituce jasně 
zformulují, co tvoří podstatu operačního 
rizika.

3. Orgány určené podle unijních 
právních předpisů, jež se vztahují na 
instituce, které dohlížejí na regulační 
požadavky a normy uvedené v odstavci 1 
neprodleně uvědomí příslušný orgán 
odpovědný za obezřetnostní dohled nad 
institucí o veškerém šetření týkajícím se 
možného pochybení orgánu. Tyto 
informace zůstanou důvěrné v souladu 
s hlavou VII oddílu II této směrnice.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 190
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 a (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Článek 85 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) Vkládá se článek 85a, který zní:

„Článek 85a

Externalizace podstatných činností

1. Instituce informují příslušné 
orgány nejméně tři měsíce před započetím 
externalizace podstatných činností. 
Příslušné orgány musejí být také 
informovány, pokud smlouvy a ujednání 
týkající se externího zajišťování podstatné 
činnosti značně změní, například v 
případech, kdy jsou činnosti svěřeny 
subdodavateli.

2. V případě externího zadávání 
činností splňuje instituce tyto požadavky:

a) ujednání týkající se externího 
zajišťování nesmí vést k delegování 
vlastní odpovědnosti vyššího 
managementu;

b) instituce, která provádí externí 
zajišťování, přijme politiku týkající se 
svého přístupu k externímu zajišťování, 
včetně pohotovostních plánů a výstupní 
strategie.

3. V případě, že ujednání o externím 
zajišťování není v souladu s požadavky 
stanovenými v odstavci 2, může příslušný 
orgán požádat instituci, aby tento 
externího zajišťování změnila nebo 
ukončila.“

Or. en

Odůvodnění

(viz stanovisko Evropské centrální banky 2017/46) Tento pozměňovací návrh má za cíl 
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harmonizovat postup pro informování příslušných orgánů o externím zajištění služeb nebo 
činností, jakož i o obezřetnostních požadavcích, které mají být uplatněny.

Pozměňovací návrh 191
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 b (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 88 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Platné znění Pozměňovací návrh

14b) V článku 88 se vkládá na konec 
pododstavec, který zní:

Členské státy přinejmenším zajistí, aby 
řídící orgány instituce nepřetržitě 
sledovaly poskytování úvěrů spřízněným 
stranám a oznamovaly poskytování 
takových úvěrů příslušnému orgánu. 
Příslušné orgány mají pravomoc zakázat 
nebo omezit takové úvěry, pokud vedou 
ke střetu zájmů.

“

Or. en

Odůvodnění

(viz stanovisko ECB (CON/2017/46)) Tento pozměňovací návrh poskytuje příslušným 
orgánům pravomoc zakázat udělit úvěr stranám spojeným s úvěrovou institucí, pokud takový 
úvěr představuje střet zájmů.

Pozměňovací návrh 192
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 b (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 88 – odst. 2 – pododstavec 5
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Platné znění Pozměňovací návrh

14b) V čl. 88 odst. 2 se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:

Pokud vedoucí orgán nemá podle 
vnitrostátních právních předpisů žádné 
pravomoci v procesu výběru a jmenování 
kteréhokoli ze svých členů, tento odstavec 
se nepoužije.

Pro malé a nepříliš složité instituce 
definované v článku 430a nařízení (EU) č. 
575/2013 a pokud vedoucí orgán nemá 
podle vnitrostátních právních předpisů 
žádné pravomoci v procesu výběru a 
jmenování kteréhokoli ze svých členů, 
tento odstavec se nepoužije.

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Pozměňovací návrh 193
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 c (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Článek 89

Platné znění Pozměňovací návrh

14c) Článek 89 se nahrazuje tímto:

Článek 89 „Článek 89

Podávání zpráv podle jednotlivých zemí Podávání zpráv podle jednotlivých zemí

1. Od 1. ledna 2015 vyžadují členské 
státy od každé instituce, aby každý rok 
zveřejňovala tyto informace na 
konsolidovaném základě za účetní období a 
s rozlišením podle členského státu a podle
třetí země, v nichž má instituce
provozovnu:

1. Členské státy vyžadují od každé 
instituce, aby každý rok zveřejňovala tyto 
informace na konsolidovaném základě za 
každou jurisdikci za dané účetní období a 
s rozlišením podle členského státu a podle 
třetí země, v níž má jednu nebo více 
provozoven, poboček a přidružených 
podniků konsolidovaných ve finančním 
výkazu:

a) název(názvy), povahu činností a 
zeměpisnou oblast;

a) seznam názvů svých provozoven, 
stručný popis povahy činností, jakož i 
země své daňové registrace,

b) obrat; b) výše čistého obratu vzniklého v 
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dané jurisdikci, včetně samostatného 
zveřejnění obratu uskutečněného se 
spřízněnými a s nespřízněnými stranami;

c) počet zaměstnanců přepočtený na 
ekvivalenty zaměstnanců na plný pracovní 
úvazek;

c) počet zaměstnanců přepočtený na 
ekvivalenty zaměstnanců na plný pracovní 
úvazek;

d) výkaz zisků nebo ztrát před 
zdaněním;

d) výši zisku nebo ztráty před 
uplatněním daně z příjmu,

e) daň ze zisku nebo ztráty; e) výše naběhlé daně z příjmu (běžný 
rok), což je stávající daňový náklad u 
zdanitelných zisků nebo ztrát účetního 
období účtovaný dceřinými společnostmi, 
pobočkami, společnými podniky a 
provozovnami, které jsou rezidenty pro 
daňové účely v relevantní daňové 
jurisdikci;

f) získanou veřejnou podporu. f) výše zaplacené daně z příjmu, což 
je výše daně z příjmu zaplacené během 
příslušného účetního období dceřinými 
společnostmi, pobočkami, společnými 
podniky a provozovnami, které jsou 
rezidenty pro daňové účely v relevantní 
daňové jurisdikci;

2. Aniž je dotčen odstavec 1, členské 
státy od institucí požadují první zveřejnění 
informací uvedených v odst. 1 písm. a), b) 
a c) ke dni 1. července 2014.

g) emitovaný kapitál,

3. Do 1. července 2014 předávají 
všechny mezinárodně určené globální 
systémově významné instituce povolené v 
Unii Komisi informace uvedené v odst. 1 
písm. d), e) a f) na důvěrném základě. 
Komise případně po konzultaci s orgány 
EBA, EIOPA a ESMA obecně posoudí 
potenciální negativní hospodářské 
důsledky zveřejnění tohoto druhu 
informací, včetně dopadu na 
konkurenceschopnost, dostupnost investic 
a úvěrů a stabilitu finančního systému. 
Do 31. prosince 2014 předloží Komise 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

h) výše kumulovaných zisků na konci 
období;

V případě, že Komise ve zprávě 
identifikuje významné negativní účinky,
zváží předložení odpovídajícího 
legislativního návrhu na změnu 
povinnosti zveřejňovat informace podle 

i) získanou veřejnou podporu,
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odstavce 1 a může v souladu s čl. 145 
písm. h) rozhodnout o odložení této 
povinnosti. Komise provede každý rok 
přezkum nezbytnosti prodloužení tohoto 
odkladu.

4. Informace uvedené v odstavci 1 
jsou předmětem auditu v souladu se 
směrnicí 2006/43/ES a, pokud je to 
možné, se zveřejňují jako příloha ročních 
účetních závěrek, nebo případně 
konsolidovaných finančních výkazů 
dotčené instituce.

j) nehmotné fixní investice do 
závodu, vybavení, inventář a zásoby 
a roční náklady na údržbu tohoto 
nehmotného zařízení a vybavení;

5. V případě úpravy povinnosti 
zveřejňovat informace stanovené v tomto 
článku v budoucích právních aktech Unie 
nad rámec stanovený v tomto článku, se 
tento článek stane nepoužitelným a bude 
tedy zrušen.

k) zda dceřiné podniky, pobočky, 
společné podniky, podniky nebo 
závody mají prospěch z preferenčního 
daňového zacházení v průběhu období, 
které by mohly povolovat nebo povolují 
placení daně na nižší úrokovou sazbu, než 
je sazba obecně používaná na zisky 
vytvořené v dané jurisdikci a poskytují 
popis dotčených opatření.

2. Pro účely písmene e) prvního 
pododstavce se stávající daňový náklad 
vztahuje pouze k činnostem podniku 
v běžném účetním období a zahrnuje 
pouze ty částky, které jsou pravděpodobně 
splatné do dvanácti měsíců od konce 
období, přičemž se vyloučí všechny 
odložené daňové povinnosti.

3. Informace uvedené v odstavci 1 
jsou předmětem auditu v souladu se 
směrnicí 2006/43/ES a, pokud je to 
možné, se zveřejňují jako příloha ročních 
účetních závěrek, nebo případně 
konsolidovaných finančních výkazů 
dotčené instituce.

4. V případě úpravy povinnosti 
zveřejňovat informace stanovené v tomto 
článku v budoucích právních aktech Unie 
nad rámec stanovený v tomto článku, se 
tento článek stane nepoužitelným a bude 
tedy zrušen.

“

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Cs:PDF)

Pozměňovací návrh 194
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 c (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 91 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

14c) V článku 91 se odstavec 1 mění 
takto:

Článek 91 „Článek 91

Vedoucí orgán Vedoucí orgán

1. Členové vedoucího orgánu musí
vždy mít dostatečně dobrou pověst a 
dostatečné znalosti, dovednosti a 
zkušenosti k výkonu svých povinností.
Celkové složení vedoucího orgánu 
odpovídajícím způsobem odráží širokou 
škálu zkušeností. Členové vedoucího 
orgánu musí splňovat zejména požadavky 
stanovené v odstavcích 2 až 8.

1. Instituce, včetně finančních 
holdingových společností a smíšené 
finanční holdingové společnosti mají 
prvořadou odpovědnost za zajištění toho, 
že členové vedoucího orgánu musejí vždy 
mít dostatečně dobrou pověst a dostatečné 
znalosti, dovednosti a zkušenosti k výkonu 
svých povinností. Členové vedoucího 
orgánu musí splňovat zejména požadavky 
stanovené v odstavcích 2 až 8.

“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Cs:PDF)

Odůvodnění

(viz stanovisko ECB (CON/2017/46)) Mělo by být jasně řečeno, že vhodnost členů vedoucího 
orgánu je primární odpovědností institucí. Tento požadavek by se měl rovněž vztahovat na 
(smíšené) finanční holdingové společnosti.

Pozměňovací návrh 195
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 d (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 91 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

14d) V čl. 91 se odst. 1 nahrazuje 
tímto:

Článek 91 „Článek 91

Vedoucí orgán Vedoucí orgán

1. Členové vedoucího orgánu musí 
vždy mít dostatečně dobrou pověst a 
dostatečné znalosti, dovednosti a 
zkušenosti k výkonu svých povinností. 
Celkové složení vedoucího orgánu 
odpovídajícím způsobem odráží širokou 
škálu zkušeností. Členové vedoucího 
orgánu musí splňovat zejména požadavky 
stanovené v odstavcích 2 až 8.

1. Členové vedoucího orgánu musí 
vždy mít dostatečně dobrou pověst a 
dostatečné znalosti, dovednosti a 
zkušenosti k výkonu svých povinností. 
Celkové složení vedoucího orgánu 
odpovídajícím způsobem odráží širokou 
škálu zkušeností. Členové vedoucího 
orgánu musí splňovat zejména požadavky 
stanovené v odstavcích 2 až 8. Přezkum 
a hodnocení se aktualizuje nejvýše jednou 
za tři roky u malých a nepříliš složitých 
institucí, jak je uvedeno v článku 430a 
nařízení (EU) č. 575/2013.

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Pozměňovací návrh 196
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 d (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 91 – odst. 7

Platné znění Pozměňovací návrh

14d) v článku 91 se odstavec 7 mění 
takto:

7. Vedoucí orgán má dostatečné 
kolektivní znalosti, dovednosti a 
zkušenosti, aby rozuměl činnostem 

"7. Vedoucí orgán má dostatečné 
kolektivní znalosti, dovednosti a 
zkušenosti, aby rozuměl činnostem 
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instituce, včetně hlavních rizik. instituce, včetně hlavních rizik. Celkové 
složení vedoucího orgánu musí odrážet 
náležitě široký okruh zkušeností.

“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:En:PDF)

Odůvodnění

(viz stanovisko ECB (CON/2017/46)) V souladu s navrženým pozměňovacím návrhem 
ke čl. 91 odst. 1 CRD, měla by být tato věta přesunuta do odstavce 7, protože se vztahuje 
na kolektivní vhodnost, které se uplatňuje pouze na členy řídícího orgánu.

Pozměňovací návrh 197
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 e (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 91 – odst. 8

Platné znění Pozměňovací návrh

14e) Čl. 91 odst. 8 se nahrazuje tímto:

8. Každý člen vedoucího orgánu jedná 
čestně, bezúhonně a používá vlastní názory 
při účinném posuzování a případném 
vznášení konstruktivních připomínek k 
rozhodnutím vrcholného vedení a při 
účinném kontrolování a sledování 
rozhodování osob ve vedení instituce.

„8. Každý člen vedoucího orgánu jedná 
čestně, bezúhonně a používá vlastní názory 
při účinném posuzování a případném 
vznášení konstruktivních připomínek k 
rozhodnutím vrcholného vedení a při 
účinném kontrolování a sledování 
rozhodování osob ve vedení instituce. 
Tento požadavek se nesmí vést k tomu, že 
budou mít členové přidružených podniků 
zákaz účastnit se dozorčí rady.

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)



AM\1144242CS.docx 109/172 PE616.798v01-00

CS

Pozměňovací návrh 198
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 f (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 91 – odst. 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14f) V článku 91 se doplňuje 
následující odstavec 13a:

„13a. Bez ohledu na čl. 13 odst. 1 této 
směrnice mohou příslušné orgány 
posoudit na základě vlastního uvážení, jak 
instituce dodržují požadavky čl. 91 odst. 1 
až (8) této směrnice týkající se řídícího 
orgánu v jeho kontrolní funkci před nebo 
po jmenování jednoho ze svých členů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 g (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Článek 91 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14g) Vkládá se článek 91a, který zní:

Článek 91a 

Držitelé klíčových funkcí

1. Instituce mají prvořadou 
zodpovědnost za zajištění toho, že držitelé 
klíčových funkcí mají po celou dobu 
dostatečně dobrou pověst a dostatečné 
znalosti, dovednosti a zkušenosti pro 
výkon svých povinností v souladu 
s nejvyššími etickými normami 
s přihlédnutím k legitimnímu očekávání 
všech zúčastněných stran dané instituce.
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Osoby zastávající klíčové funkce musejí 
průběžně splňovat zejména požadavky 
stanovené v čl. 91 odst. 2 a 8. Instituce 
stanoví vnitřní zásady a postupy, aby 
mohla být odpovídajícím způsobem 
prováděna hodnocení a mohly být o nich 
podávány informace.

2. Instituce poskytnou příslušným 
orgánům všechny příslušné dokumenty 
týkající se svých příslušných vnitřních 
politik a zveřejní hodnocení držitelů 
klíčových funkcí ve vztahu k záležitostem 
uvedeným v odstavci 1. 

3. Členské státy zajistí, aby měly 
příslušné orgány, instituce, které jsou 
významné ve smyslu směrnice 
2013/36/EU, pravomoc posoudit 
a přijmout opatření v oblasti dohledu, 
včetně pravomoci odstranit držitele 
klíčové funkce, nebudou-li již v souladu 
s požadavky odstavce 1. 

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Neena Gill

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. a
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 92 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odstavec 1 se zrušuje. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. a
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Směrnice 2013/36/EU
Čl. 92 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odstavec 1 se zrušuje. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podporujeme pozměňovací návrh navržený ECB, která se domnívá, že vypuštění čl. 92 odst. 1 
by mohl vyvolat určité zmatení a nedostatečnou jasnost, pokud jde o celkové oblasti 
působnosti směrnice o kapitálových požadavcích.

Pozměňovací návrh 202
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 92 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Příslušné orgány zajistí, aby při 
vytváření a uplatňování zásad celkového 
odměňování zahrnujícího mzdy a zvláštní 
penzijní výhody pro kategorie 
zaměstnanců, včetně vrcholného vedení, 
zaměstnanců odpovědných za činnosti 
spojené s podstupováním rizik a 
zaměstnanců v kontrolních funkcích, pro 
všechny zaměstnance, kterým je vyplácena 
celková odměna, díky níž se dostávají do 
stejné příjmové skupiny jako vrcholné 
vedení, a zaměstnance odpovědné za 
činnosti spojené s podstupováním rizik, 
jejichž činnosti mají podstatný vliv na
jejich rizikový profil, dodržovaly instituce 
následující zásady způsobem, který 
odpovídá jejich velikosti, vnitřní organizaci 
a povaze, rozsahu a složitosti jejich 
činností.

Členské státy zajistí, aby při vytváření a 
uplatňování zásad celkového odměňování 
zahrnujícího mzdy a zvláštní penzijní 
výhody pro kategorie zaměstnanců, jejichž 
činnosti mají podstatný vliv na rizikový 
profil, dodržovaly instituce následující 
zásady způsobem, který odpovídá jejich 
velikosti, vnitřní organizaci a povaze, 
rozsahu a složitosti jejich činností: Členské 
státy musí věnovat zvláštní pozornost 
zásadě proporcionality v případě malých 
a nepříliš složitých institucí tak, jak je 
uvedeno v nařízení o kapitálových 
požadavcích.

Or. de
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Pozměňovací návrh 203
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 92 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Příslušné orgány zajistí, aby při vytváření 
a uplatňování zásad celkového odměňování 
zahrnujícího mzdy a zvláštní penzijní 
výhody pro kategorie zaměstnanců, včetně 
vrcholného vedení, zaměstnanců
odpovědných za činnosti spojené s 
podstupováním rizik a zaměstnanců v 
kontrolních funkcích, pro všechny 
zaměstnance, kterým je vyplácena celková 
odměna, díky níž se dostávají do stejné 
příjmové skupiny jako vrcholné vedení, a 
zaměstnance odpovědné za činnosti 
spojené s podstupováním rizik, jejichž 
činnosti mají podstatný vliv na jejich 
rizikový profil, dodržovaly instituce 
následující zásady způsobem, který 
odpovídá jejich velikosti, vnitřní organizaci 
a povaze, rozsahu a složitosti jejich 
činností.

„Příslušné orgány zajistí, aby při vytváření 
a uplatňování zásad celkového odměňování 
zahrnujícího mzdy a zvláštní penzijní 
výhody pro kategorie zaměstnanců, jejichž 
činnosti mají podstatný vliv na rizikový 
profil, včetně vrcholného vedení, 
zaměstnanců odpovědných za činnosti 
spojené s podstupováním rizik a 
zaměstnanců v kontrolních funkcích, pro 
všechny zaměstnance, kterým je vyplácena 
celková odměna, díky níž se dostávají do 
stejné příjmové skupiny jako vrcholné 
vedení, a zaměstnance odpovědné za 
činnosti spojené s podstupováním rizik, 
jejichž činnosti mají podstatný vliv na 
jejich rizikový profil, dodržovaly instituce 
následující zásady způsobem, který 
odpovídá jejich velikosti, vnitřní organizaci 
a povaze, rozsahu a složitosti jejich 
činností:“.

Or. de

Pozměňovací návrh 204
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 92 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Příslušné orgány zajistí, aby při vytváření 
a uplatňování zásad celkového odměňování 

Příslušné orgány zajistí, aby při vytváření 
a uplatňování zásad celkového odměňování 
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zahrnujícího mzdy a zvláštní penzijní 
výhody pro kategorie zaměstnanců, včetně 
vrcholného vedení, zaměstnanců 
odpovědných za činnosti spojené s 
podstupováním rizik a zaměstnanců v 
kontrolních funkcích, pro všechny 
zaměstnance, kterým je vyplácena celková 
odměna, díky níž se dostávají do stejné 
příjmové skupiny jako vrcholné vedení, a 
zaměstnance odpovědné za činnosti 
spojené s podstupováním rizik, jejichž 
činnosti mají podstatný vliv na jejich 
rizikový profil, dodržovaly instituce 
následující zásady způsobem, který 
odpovídá jejich velikosti, vnitřní organizaci 
a povaze, rozsahu a složitosti jejich 
činností.

zahrnujícího mzdy a zvláštní penzijní 
výhody pro kategorie zaměstnanců, jejichž 
profesionální činnosti mají významný vliv 
na rizikový profil instituce, včetně 
vrcholného vedení, zaměstnanců 
odpovědných za činnosti spojené s 
podstupováním rizik a zaměstnanců v 
kontrolních funkcích, pro všechny 
zaměstnance, kterým je vyplácena celková 
odměna, díky níž se dostávají do stejné 
příjmové skupiny jako vrcholné vedení, a 
zaměstnance odpovědné za činnosti 
spojené s podstupováním rizik, jejichž 
činnosti mají podstatný vliv na jejich 
rizikový profil, dodržovaly instituce 
následující zásady způsobem, který 
odpovídá jejich velikosti, vnitřní organizaci 
a povaze, rozsahu a složitosti jejich 
činností:

Or. en

Odůvodnění

V návrhu Komise se vyskytuje požadavek na identifikaci osob, jež vykonávají činnosti, které 
mají významný dopad na rizikový profil instituce. To by vedlo ke zvýšení administrativní 
zátěže bez viditelného výsledku. Pozměňovacím návrhem se tato zátěž odstraňuje.

Pozměňovací návrh 205
Gabriel Mato

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 92 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Příslušné orgány zajistí, aby při vytváření 
a uplatňování zásad celkového odměňování 
zahrnujícího mzdy a zvláštní penzijní 
výhody pro kategorie zaměstnanců, včetně 
vrcholného vedení, zaměstnanců 
odpovědných za činnosti spojené s 
podstupováním rizik a zaměstnanců v 
kontrolních funkcích, pro všechny 

Příslušné orgány zajistí, aby při vytváření 
a uplatňování zásad celkového odměňování 
zahrnujícího mzdy a zvláštní penzijní 
výhody pro kategorie zaměstnanců, jejichž 
činnosti mají podstatný vliv na rizikový 
profil, dodržovaly instituce následující 
zásady způsobem, který odpovídá jejich 
velikosti, vnitřní organizaci a povaze, 



PE616.798v01-00 114/172 AM\1144242CS.docx

CS

zaměstnance, kterým je vyplácena celková 
odměna, díky níž se dostávají do stejné 
příjmové skupiny jako vrcholné vedení, a 
zaměstnance odpovědné za činnosti 
spojené s podstupováním rizik, jejichž 
činnosti mají podstatný vliv na jejich
rizikový profil, dodržovaly instituce 
následující zásady způsobem, který 
odpovídá jejich velikosti, vnitřní organizaci 
a povaze, rozsahu a složitosti jejich 
činností.

rozsahu a složitosti jejich činností:
V případě nevýznamných dceřiných 
společností posouzení lze předpokládat, 
že bude provedeno takové hodnocení, jako 
by to byly samostatné společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Marco Valli

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 92 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Příslušné orgány zajistí, aby při vytváření 
a uplatňování zásad celkového odměňování 
zahrnujícího mzdy a zvláštní penzijní 
výhody pro kategorie zaměstnanců, včetně 
vrcholného vedení, zaměstnanců 
odpovědných za činnosti spojené s 
podstupováním rizik a zaměstnanců v 
kontrolních funkcích, pro všechny 
zaměstnance, kterým je vyplácena celková 
odměna, díky níž se dostávají do stejné 
příjmové skupiny jako vrcholné vedení, a 
zaměstnance odpovědné za činnosti 
spojené s podstupováním rizik, jejichž 
činnosti mají podstatný vliv na jejich 
rizikový profil, dodržovaly instituce 
následující zásady způsobem, který 
odpovídá jejich velikosti, vnitřní organizaci 
a povaze, rozsahu a složitosti jejich 
činností.

Příslušné orgány zajistí, aby při vytváření 
a uplatňování zásad celkového odměňování 
zahrnujícího mzdy a zvláštní penzijní 
výhody pro kategorie zaměstnanců, včetně 
vrcholného vedení, zaměstnanců 
odpovědných za činnosti spojené s 
podstupováním rizik a zaměstnanců v 
kontrolních funkcích, pro všechny 
zaměstnance, kterým je vyplácena celková 
odměna, díky níž se dostávají do stejné 
příjmové skupiny jako vrcholné vedení, a 
zaměstnance odpovědné za činnosti 
spojené s podstupováním rizik, jejichž 
činnosti mají podstatný vliv na jejich 
rizikový profil, dodržovaly instituce 
následující zásady způsobem, který 
odpovídá jejich velikosti, vnitřní organizaci 
a povaze, rozsahu a složitosti jejich 
činností, jak je uvedeno v čl. 94 odst 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 92 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Příslušné orgány zajistí, aby při vytváření 
a uplatňování zásad celkového odměňování 
zahrnujícího mzdy a zvláštní penzijní 
výhody pro kategorie zaměstnanců, včetně 
vrcholného vedení, zaměstnanců 
odpovědných za činnosti spojené s 
podstupováním rizik a zaměstnanců v 
kontrolních funkcích, pro všechny 
zaměstnance, kterým je vyplácena celková 
odměna, díky níž se dostávají do stejné 
příjmové skupiny jako vrcholné vedení, a 
zaměstnance odpovědné za činnosti 
spojené s podstupováním rizik, jejichž 
činnosti mají podstatný vliv na jejich 
rizikový profil, dodržovaly instituce 
následující zásady způsobem, který 
odpovídá jejich velikosti, vnitřní organizaci 
a povaze, rozsahu a složitosti jejich 
činností.

Příslušné orgány zajistí, aby při vytváření 
a uplatňování zásad celkového odměňování 
zahrnujícího mzdy a zvláštní penzijní 
výhody pro kategorie zaměstnanců, jejichž 
profesionální činnosti mají podstatný 
dopad na jejich rizikový profil, včetně 
vrcholného vedení, zaměstnanců 
odpovědných za činnosti spojené s 
podstupováním rizik a zaměstnanců v 
kontrolních funkcích, pro všechny 
zaměstnance, kterým je vyplácena celková 
odměna, díky níž se dostávají do stejné 
příjmové skupiny jako vrcholné vedení, a 
zaměstnance odpovědné za činnosti 
spojené s podstupováním rizik, jejichž 
činnosti mají podstatný vliv na jejich 
rizikový profil, dodržovaly instituce 
následující zásady způsobem, který 
odpovídá jejich velikosti, vnitřní organizaci 
a povaze, rozsahu a složitosti jejich 
činností:

Or. en

Odůvodnění

V návrhu Komise se vyskytuje požadavek na identifikaci osob, jež vykonávají činnosti, které 
mají podstatný dopad na rizikový profil instituce. To by vedlo ke zvýšení administrativní 
zátěže bez viditelného výsledku. Tento pozměňovací návrh by měl zajistit, že nebudou vznikat 
další správní náklady. Zároveň je třeba se vyhnout tomu, aby formulace tohoto odstavce 
vedla k příliš velké roztříštěnosti pravidel pro odměňování v celé EU.

Pozměňovací návrh 208
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. b a (nové)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 92 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V odstavci 2 se vkládá písmeno 
aa), které zní:

aa) politika odměňování je genderově 
neutrální: ženy a muži budou za stejnou 
nebo rovnocennou práci odměňování 
stejně.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Fulvio Martusciello

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 a – písm. b a (nové)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 92 – odst. 2 – písm. c

Platné znění Pozměňovací návrh

ba) V odstavci 2 se písmeno c) mění 
takto:

c) vedoucí orgán instituce v rámci své 
kontrolní funkce přijímá a pravidelně 
přezkoumává obecné zásady odměňování a 
odpovídá za dozor nad jejich 
uplatňováním;

c) vedoucí orgán instituce v rámci své 
kontrolní funkce svobodně navrhuje, 
přijímá a pravidelně přezkoumává obecné 
zásady odměňování pro zaměstnance a 
členy své správní rady a odpovídá za dozor 
nad jejich uplatňováním;

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN)

Pozměňovací návrh 210
Marco Valli
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. b a (nové)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 92 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 2 se vkládá písmeno ca), 
které zní:

ca) Příslušné orgány zajistí, aby 
maximální poměr odměňování mezi 
nejvyšší celkovou odměnou v instituci 
a průměrnou roční odměnou všech 
zaměstnanců, s výjimkou správní rady, 
nepřesahoval dvacetinásobek.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. b a (nové)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 92 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V odstavci 2 se vkládá písmeno 
ca), které zní:

ca) nejvyšší mzda v instituci je
maximálně 30krát vyšší než je průměrný 
plat nejméně placených 5 procent 
zaměstnanců

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. b b (nové)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 92 – odst. 2 – písm. c b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) V odstavci 2 se vkládá písmeno 
cb), které zní:

cb) je dodržován mzdový poměr 
v hodnotách 1 až 20 mezi průměrnou 
celkovou odměnou a nejvyšší celkovou 
odměnou v rámci jedné instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Wolf Klinz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – návětí
Článek 94

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16) Článek 94 se mění takto: 16) Článek 94 se zrušuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Gabriel Mato

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. -a (nové) 
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94. – odst. 1 – písm. g – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) V článku 94 písm. g) se doplňuje 
nový bod iiia), který zní:

iiia) vhodné poměry stanovené 
v písm. g) bodech i) a ii) písmene g) 
odstavce 1 se nevztahuje na zaměstnance, 
který splňuje některou z těchto podmínek:

- vykonává pracovní činnosti, které 
se netýkají pouze společností v rámci 
osobní působnosti této směrnice 
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a nařízení (EU) č. 575/2013 ve funkci 
nebo oddělení zaměřené na digitální 
transformaci instituce nebo na rozvoj 
digitálních podniků; nebo

- již byl zaměstnán v digitální 
společnosti, kterou získala instituce a jeho 
odměna je stanovena předem nebo v době 
získání tohoto zaměstnance a je 
podmíněna dalším pokračováním 
pracovního poměru v podniku.

Instituce, které uplatňuje předchozí 
odstavec, povede záznamy profesionálních 
činností prováděných zaměstnancem a 
odůvodněné vysvětlení týkající toho, proč 
byla splněna jedna z podmínek uvedených 
výše. Tento záznam by měl být na 
požádání k dispozici příslušnému orgánu 
odpovědnému za obezřetnostní dohled. 

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Pozměňovací návrh 215
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. a a (nové)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 1 – písm. m

Platné znění Pozměňovací návrh

aa) V odstavci 1 se písmeno m) mění 
takto:

m) výplata podstatné části, avšak v 
každém případě alespoň 40 % pohyblivé 
složky odměny, se odkládá na dobu, která 
není kratší než tři až pět let a která 
náležitým způsobem odpovídá povaze 
činnosti, rizikům s ním spojeným a 
činnostem vykonávaným dotyčným 
zaměstnancem.

„m) výplata podstatné části, avšak v 
každém případě alespoň 40 % pohyblivé 
složky odměny, se odkládá na dobu, která 
není kratší než pět až deset let a která 
náležitým způsobem odpovídá povaze 
činnosti, rizikům s ním spojeným a 
činnostem vykonávaným dotyčným 
zaměstnancem.

Odměna, která má být vyplacena v souladu Odměna, která má být vyplacena v souladu 
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s podmínkami odkladu splatnosti, se 
nepřiznává rychleji, než by tomu bylo na 
poměrném základě. V případě pohyblivé 
složky odměny představující zvlášť 
vysokou částku se odkládá výplata alespoň 
60 % této částky. Délka této doby odkladu 
odpovídá hospodářskému cyklu, povaze 
činnosti, rizikům s ní spojeným a 
činnostem vykonávaným dotyčným 
zaměstnancem;

s podmínkami odkladu splatnosti, se 
nepřiznává rychleji, než by tomu bylo na 
poměrném základě. V případě pohyblivé 
složky odměny představující zvlášť 
vysokou částku se odkládá výplata alespoň 
60 % této částky. Délka této doby odkladu 
odpovídá hospodářskému cyklu, povaze 
činnosti, rizikům s ní spojeným a 
činnostem vykonávaným dotyčným 
zaměstnancem;

“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:Cs:PDF)

Pozměňovací návrh 216
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od odstavce 1 se zásady uvedené 
v písmenech l) a m) a v písm. o) druhém 
pododstavci nepoužijí pro:

Odchylně od odstavce 1 se zásady uvedené 
v písmenech l) a m) a v písm. o) druhém 
pododstavci nepoužijí pro malé a nepříliš 
složité instituce, jak jsou popsány v 
nařízení o kapitálových požadavcích.

Or. de

Pozměňovací návrh 217
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od odstavce 1 se zásady uvedené 
v písmenech l) a m) a v písm. o) druhém 
pododstavci nepoužijí pro:

Odchylně od odstavce 1 se uvedené zásady
nepoužijí pro:

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Gabriel Mato

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od odstavce 1 se zásady uvedené 
v písmenech l) a m) a v písm. o) druhém 
pododstavci nepoužijí pro:

Odchylně od odstavce 1 se zásady uvedené 
v písmenech g), l) a m) a v písm. o)
druhém pododstavci nepoužijí minimálně
pro:

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) instituci, jejíž hodnota aktiv se v 
průběhu čtyřletého období bezprostředně 
předcházejícího běžnému hospodářskému 
roku v průměru rovná nebo je nižší než 5 
miliard EUR;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 220
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) instituci, jejíž hodnota aktiv se v 
průběhu čtyřletého období bezprostředně 
předcházejícího běžnému hospodářskému 
roku v průměru rovná nebo je nižší než 5
miliard EUR;

a) instituci na individuálním základě, 
která může být rovněž předmětem 
obezřetnostní konsolidace nebo součást 
bankovní skupiny, jejíž hodnota aktiv v 
průběhu čtyřletého období bezprostředně 
předcházejícího běžnému hospodářskému 
roku v průměru dosahovala nejvýše 8
miliard EUR;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s odůvodněním 66 této směrnice ustanovení o odměňování by měla odrážet rozdíly 
mezi různými druhy institucí, přičemž se zohlední jejich velikost, vnitřní uspořádání a povaha, 
rozsah a složitost jejich činností. Vzhledem k tomu, že navrhovaná prahová hodnota je 
poměrně nízká v porovnání se stávající úrovní v členských státech EU, tento pozměňovací 
návrh zvyšuje prahovou hodnotu. Rovněž se objasňuje, že se osvobození od daně uplatňuje 
na individuálním základě.

Pozměňovací návrh 221
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) instituci, jejíž hodnota aktiv se v 
průběhu čtyřletého období bezprostředně 
předcházejícího běžnému hospodářskému 
roku v průměru rovná nebo je nižší než 5 
miliard EUR;

a) instituci, jejíž aktiva mají hodnotu, 
která je podle názoru příslušného orgánu 
s ohledem na velikost, interní organizaci a 
povahu, rozsah a složitost činností 
instituce vhodná a přiměřená na to, aby jí 
byla udělena výjimka.
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Or. en

Pozměňovací návrh 222
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) instituci, jejíž hodnota aktiv se v 
průběhu čtyřletého období bezprostředně 
předcházejícího běžnému hospodářskému 
roku v průměru rovná nebo je nižší než 5
miliard EUR;

a) instituci, jejíž hodnota aktiv se v 
průběhu čtyřletého období bezprostředně 
předcházejícího běžnému hospodářskému 
roku v průměru rovná nebo je nižší než 15
miliard EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) instituci, jejíž hodnota aktiv se v 
průběhu čtyřletého období bezprostředně 
předcházejícího běžnému hospodářskému 
roku v průměru rovná nebo je nižší než 5 
miliard EUR;

a) instituci nebo dceřiné společnosti, 
která není velká, jak je uvedeno 
v článku 430a nařízení (EU) č. 575/2013 
za předpokladu, že příslušný orgán 
nevznese proti výjimce námitku.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
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Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) instituci, jejíž hodnota aktiv se v 
průběhu čtyřletého období bezprostředně 
předcházejícího běžnému hospodářskému 
roku v průměru rovná nebo je nižší než 5
miliard EUR;

a) instituci, jejíž hodnota aktiv se v 
průběhu čtyřletého období bezprostředně 
předcházejícího běžnému hospodářskému 
roku v průměru rovná nebo je nižší než 15
miliard EUR;

Or. de

Pozměňovací návrh 225
Burkhard Balz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) instituci, která je součástí 
bankovní skupiny a jejíž hodnota aktiv v 
průběhu čtyřletého období bezprostředně 
předcházejícího běžnému hospodářskému 
roku v průměru dosahovala nejvýše 15 
miliard EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Markus Ferber

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pracovníka, jehož roční pohyblivá 
složka odměny nepřesahuje 50 000 EUR a 
nepředstavuje více než jednu čtvrtinu 

vypouští se
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celkové roční odměny tohoto pracovníka.

Or. de

Pozměňovací návrh 227
Thomas Mann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pracovníka, jehož roční pohyblivá 
složka odměny nepřesahuje 50 000 EUR a 
nepředstavuje více než jednu čtvrtinu 
celkové roční odměny tohoto pracovníka.

b) pracovníka, jehož roční pohyblivá 
složka odměny nepřesahuje 50 000 EUR a 
nepředstavuje více než jednu čtvrtinu 
celkové roční odměny tohoto pracovníka.

Žádné z ustanovení článku 94 se 
nevztahují na instituci, která je dceřinou 
společností velké bankovní skupiny, která 
uplatňuje všechna ustanovení článku 94 
na konsolidovaném základě a jejíž 
hodnota čtvrtletních aktiv má průměrnou 
hodnotu 15 miliard EUR a méně 
v běžném rozpočtovém roce.

Or. de

Pozměňovací návrh 228
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pracovníka, jehož roční pohyblivá 
složka odměny nepřesahuje 50 000 EUR a 
nepředstavuje více než jednu čtvrtinu 
celkové roční odměny tohoto pracovníka.

b) pracovníka, jehož roční pohyblivá 
složka odměny je podle názoru 
příslušného orgánu s ohledem na velikost, 
interní organizaci a povahu, rozsah a 
složitost činností instituce vhodná a 
přiměřená na to, aby jí byla udělena 
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výjimka.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Gabriel Mato

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pracovníka, jehož roční pohyblivá 
složka odměny nepřesahuje 50 000 EUR a 
nepředstavuje více než jednu čtvrtinu 
celkové roční odměny tohoto pracovníka.

b) pracovníka, jehož roční pohyblivá 
složka odměny nepřesahuje 100 000 EUR

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písmene a) může příslušný 
orgán rozhodnout, že na instituce, jejichž 
celková hodnota aktiv nedosahuje výše 
uvedené v písmeni a), se odchylka 
nevztahuje z důvodu povahy a rozsahu 
jejich činnosti, jejich vnitřní organizace, 
případně vlastností skupiny, ke které patří.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Gabriel Mato
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písmene a) může příslušný 
orgán rozhodnout, že na instituce, jejichž 
celková hodnota aktiv nedosahuje výše 
uvedené v písmeni a), se odchylka 
nevztahuje z důvodu povahy a rozsahu 
jejich činnosti, jejich vnitřní organizace, 
případně vlastností skupiny, ke které patří.

Odchylně od bodu 4 může členský stát:

a) snížit prahovou hodnotu uvedenou 
v odst. 3 písm. a), přičemž se zohlední 
povaha a rozsah jejich činnosti, jejich 
vnitřní organizace, případně vlastností 
skupiny, k níž patří;

b) snížit prahovou hodnotu uvedenou 
v odst. 3 písm. a) do maximální výše 15 
miliard EUR, přičemž se zohlední povaha 
a rozsah jejich činnosti, jejich vnitřní 
organizace, případně vlastností skupiny, k 
níž patří;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písmene a) může příslušný 
orgán rozhodnout, že na instituce, jejichž 
celková hodnota aktiv nedosahuje výše 
uvedené v písmeni a), se odchylka 
nevztahuje z důvodu povahy a rozsahu 
jejich činnosti, jejich vnitřní organizace, 
případně vlastností skupiny, ke které patří.

Odchylně od písmene a) může příslušný 
orgán rozhodnout, že na instituce, na 
individuálním základě, která může být 
rovněž předmětem obezřetnostní 
konsolidace nebo součástí bankovní 
skupiny, jejichž celková hodnota aktiv 
nedosahuje výše uvedené v písmeni a), se 
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odchylka nevztahuje z důvodu povahy a 
rozsahu jejich činnosti, jejich vnitřní 
organizace, případně vlastností skupiny, ke 
které patří.

Or. en

Odůvodnění

Technické sjednocení s pozměňovacím návrhem k čl. 94 – odst. 3 – písm. a, podle něhož by se 
výjimka v tomto článku měla vztahovat na instituce na individuálním základě, která může 
rovněž podléhat obezřetnostní konsolidaci nebo být součástí bankovní skupiny.

Pozměňovací návrh 233
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písmene b) může příslušný 
orgán rozhodnout, že na pracovníky, 
jejichž roční pohyblivá složka odměny 
nedosahuje výše a podílu uvedených v 
písmeni b), se odchylka nevztahuje z 
důvodu zvláštností vnitrostátního trhu, 
pokud jde o způsoby odměňování nebo z 
důvodu povahy povinností a pracovní 
náplně těchto pracovníků.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Gabriel Mato

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od písmene b) může příslušný
orgán rozhodnout, že na pracovníky, 
jejichž roční pohyblivá složka odměny 
nedosahuje výše a podílu uvedených v 
písmeni b), se odchylka nevztahuje z 
důvodu zvláštností vnitrostátního trhu, 
pokud jde o způsoby odměňování nebo z 
důvodu povahy povinností a pracovní 
náplně těchto pracovníků.

Odchylně od písmene b) členský stát může 
změnit prahové hodnoty zmiňované v 
odst. 3 písm. b), přičemž zohlední 
specifičnost způsobů odměňování na 
příslušném vnitrostátním trhu a povahu
povinností a pracovní náplně těchto 
pracovníků.

Or. en

Odůvodnění

Maximální poměr mezi pevnou a pohyblivou složkou celkové odměny (čl. 94 odst. 1 písm. g)) 
by měl být zahrnut do zásad, na něž se vztahuje odchylka. Je důležité, aby omezení odměn 
bylo zahrnuto do oblasti působnosti odchylek, pokud velikost instituce / výše pohyblivé složky 
odměny subjektu nesoucího riziko ukazuje, že nedojde k žádnému zasahování 
do (nepřiměřeného) rizikového chování, vzhledem k tomu, že to představuje velmi důležitý 
krok ke zmírnění škod a konkurenčních nevýhod způsobených bankovnímu odvětví stávajícím 
stavem právních předpisů.

Pozměňovací návrh 235
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 94 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou snížit 
minimální prahové hodnoty stanovené ve 
třetím odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Wolf Klinz
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 a (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Článek 95

Platné znění Pozměňovací návrh

16a) Článek 95 se zrušuje.

„Článek 95

Výbor pro odměňování

1. Příslušné orgány zajistí, aby 
instituce, které jsou významné, pokud jde 
o jejich velikost, vnitřní organizaci a 
povahu, rozsah a složitost jejich činnosti, 
zřídily výbor pro odměňování. Výbor pro 
odměňování je složen tak, aby mohl 
kompetentně a nezávisle posuzovat zásady 
a postupy odměňování a pobídky 
vytvořené pro řízení rizik, kapitálu a 
likvidity.

2. Příslušné orgány zajistí, aby výbor 
pro odměňování odpovídal za přípravu 
rozhodnutí týkajících se odměňování, 
včetně rozhodnutí, která mají důsledky 
pro riziko dotyčné instituce a její řízení 
rizik, a rozhodnutí, která mají být přijata 
vedoucím orgánem. Předseda a členové 
výboru pro odměňování jsou členy 
vedoucího orgánu, kteří v dané instituci 
nezastávají žádné výkonné funkce. Jestliže 
je vnitrostátními právními předpisy 
stanoveno, že ve vedoucím orgánu jsou 
zastoupeni zaměstnanci, členem výboru 
pro odměňování je jeden nebo více 
zástupců zaměstnanců. Při přípravě 
takových rozhodnutí zohlední výbor pro 
odměňování dlouhodobé zájmy 
akcionářů, investorů a dalších 
zúčastněných stran dané instituce a 
veřejný zájem.“

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 97 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17) V čl. 97 odst. 1 se zrušuje písmeno 
b).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 97 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17) V čl. 97 odst. 1 se zrušuje písmeno 
b).

17) V článku 97 se odstavec 1 se mění 
takto:

a) písmeno b) se zrušuje;

b) za odstavec 4 se vkládá nový 
odstavec, který zní:

„4a. Příslušné orgány mohou 
přizpůsobit metody pro použití procesu 
přezkumu a hodnocení uvedených 
v odstavci 1 za účelem zohlednění institucí 
s podobným profilem rizika, jako jsou 
podobné obchodní modely nebo 
zeměpisná oblast expozic. Tyto 
přizpůsobené metody mohou zahrnovat 
kritéria zaměřená na rizika a kvantitativní 
ukazatele, a umožní náležitě zohlednit 
specifická rizika, jimž může být 
na individuální úrovni vystavena každá 
instituce.

V případě, že příslušné orgány používají 
na míru přizpůsobené metodiky podle 
tohoto odstavce, oznámí to orgánu EBA. 
Orgán EBA sleduje postupy dohledu 
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a vydává obecné pokyny, v nichž 
upřesňuje, jak by měly být hodnoceny 
podobné rizikové profily pro účely tohoto 
odstavce a zajišťováno jednotné 
a přiměřené uplatňování podobných 
metodik přizpůsobeným institucím v celé 
Unii. Pokyny se přijímají v souladu 
s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení v návrhu Komise, která stanoví, že požadavky SREP a druhého pilíře musejí být 
omezeny na požadavky na mikroobezřetnostní účely, jsou vítána. Současně to, že je 
příslušným orgánům umožněno přizpůsobit metodiku pro použití procesu přezkumu 
a hodnocení, přičemž zohlední instituce s podobným profilem rizika, jako jsou podobné 
obchodní modely nebo zeměpisná oblast expozic, je odůvodněno vzhledem ke zrušení 
článku 103.

Pozměňovací návrh 239
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 a (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 97 – odst. 2

Platné znění Pozměňovací návrh

17a) V článku 97 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Rozsah přezkumu a hodnocení 
podle odstavce 1 pokrývá všechny 
požadavky této směrnice a nařízení (EU) č. 
575/2013.

„2. Rozsah přezkumu a hodnocení 
podle odstavce 1 pokrývá všechny 
požadavky této směrnice, včetně článku 
104b, a nařízení (EU) č. 575/2013.

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Pozměňovací návrh 240
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 b (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 97 – odst. 4

Platné znění Pozměňovací návrh

17b) V článku 97 se odstavec 4 
nahrazuje tímto:

4. Příslušné orgány stanoví frekvenci 
a intenzitu přezkumů a hodnocení podle 
odstavce 1 s ohledem na velikost, 
systémovou důležitost, povahu, rozsah a 
složitost činností dotyčné instituce a 
zohlední přitom zásadu proporcionality. 
Přezkum a hodnocení se aktualizuje 
nejméně jednou ročně u institucí, na které 
se vztahují programy dohledových šetření 
podle čl. 99 odst. 2.

„4. Příslušné orgány stanoví frekvenci 
a intenzitu přezkumů a hodnocení podle 
odstavce 1 s ohledem na velikost, 
systémovou důležitost, povahu, rozsah a 
složitost činností dotyčné instituce a 
zohlední přitom zásadu proporcionality. 
Přezkum a hodnocení se aktualizuje 
nejméně jednou ročně u institucí, na které 
se vztahují programy dohledových šetření 
podle čl. 99 odst. 2. Přezkum a hodnocení 
se aktualizuje nejvýše jednou za tři roky 
u malých a nepříliš složitých institucí, jak 
je uvedeno v článku 430a nařízení (EU) 
č. 575/2013.

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DE)

Pozměňovací návrh 241
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 c (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Článek 97 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17c) Vkládá se nový článek 97a, který 
zní:

„Článek 97a

Odchylka v případě malých a nepříliš 
složitých institucí
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Odchylně od článku 97 mohou příslušné 
orgány na základě posouzení provedeného 
orgánem dohledu s ohledem na 
příslušnou instituci rozhodnout 
neuplatňovat články 97 a 98, pokud je 
instituce malá a nepříliš složitá podle 
definice v článku 430a nařízení (EU) 
č. 575/2013. Posouzení provedeného 
orgánem dohledu je přezkoumáno každé 
tři roky a v okamžiku, kdy příslušný orgán 
zjistí, že se objevila nová rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. a
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v odstavci 1 se zrušuje písmeno j); vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. a a (nové)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V odstavci 1 se doplňuje písmeno 
ja):

ja) posouzení týkající se začlenění 
environmentálních, sociálních 
a správních faktorů a rizik v systému 
řízení rizika orgánu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 244
Jonás Fernández

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. a a (nové)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. a a (nové)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vkládá se nový odstavec 3a, který 
zní:

3a. Příslušné orgány sledují expozice 
každé úvěrové instituce vůči subjektům 
stínového bankovnictví, jak jsou 
definovány v bodě 144a (nový) čl. 4 odst. 1 
nařízení (EU) č. 575/2013, při zohlednění 
informací poskytovaných v souladu 

s čl. 449a (nový) nařízení (EU) 
č. 575/2013, a bude-li to nutné, přijmou 
vhodná opatření, včetně stanovení nižších 
limitů pro angažovanost jednotlivé 
úvěrové instituce vůči subjektu stínového 
bankovnictví, jak je uvedeno ve čl. 395 
odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, nebo 
zmírňující opatření k řešení případných 
rizik vyplývajících ze situací, kdy nelze 
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určit vzájemnou propojenost subjektů 
stínového bankovnictví a instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. a b (nové)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) Vkládá se nový odstavec 3b, který 
zní:

3b. Příslušné orgány sledují rizika 
spojená s využíváním pákového efektu 
synteticky vytvořeného úvěrovými 
institucemi a berou přitom v úvahu 
informace poskytované podle bodu 443b 
(nový) nařízení (EU) 575/2013 a pokud je 
to nutné, přijmou vhodná opatření k jeho 
omezení.

EBA vypracuje návrhy regulačních 
technických norem upřesňující nástroje 
pro sledování k hodnocení rizik spojených 
s využíváním pákového efektu 
vytvořeného synteticky, jakož i soubor 
opatření k jeho případnému omezení,  jak 
je uvedeno v prvním pododstavci.

EBA předloží tyto návrhy regulačních 
technických norem Komisi do 1. února 
2020.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené v 
druhém pododstavci v souladu s články 10 
až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Or. en
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Odůvodnění

Standardní  opatření týkající se rozvahy, obvykle založená na tržní hodnotě smlouvy, mohou 
vskutku výrazně podhodnotit expozici úvěrové instituce související  s pákovým efektem, pokud 
je pákový efekt vložen v derivátových smlouvách. Z tohoto důvodu je třeba vytvořit nástroje 
sledování a regulační opatření zaměřené na odstranění těchto potenciálních podhodnocení.

Pozměňovací návrh 247
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. a c (nové)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) Vkládá se nový odstavec 3c, který 
zní:

3c. Příslušné orgány musí do 1. 
prosince 2021 provádět stálé prověřování 
a sledování komplexních strukturovaných 
finančních transakcí, jak jsou uvedeny 
v čl. 449b (nový) nařízení (EU) 
č. 575/2013, s cílem rozpoznat transakce, 
které jsou strukturovány k potenciálnímu 
dosažení významných daňových 
zvýhodnění.

Oznámí Komisi jakoukoli transakci, o níž 
bylo takto rozpoznáno, že představuje 
riziko významných daňových zvýhodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do přezkumu a hodnocení 5. Do přezkumu a hodnocení 
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prováděného příslušnými orgány se zahrne 
expozice institucí vůči úrokovému riziku 
vyplývajícímu z investičního portfolia. 
Opatření dohledu se přijmou alespoň u 
institucí, jejichž ekonomická hodnota 
vlastního kapitálu uvedená v čl. 84 odst. 1 
se z důvodu náhlé a neočekávané změny 
úrokových sazeb, popsané v kterémkoli ze 
scénářů šesti náhlých a neočekávaných 
změn určených orgánem dohledu 
(supervisory shock) pro úrokové sazby, 
sníží o více než 15 % jejich kapitálu tier 1.

prováděného příslušnými orgány se zahrne 
expozice institucí vůči úrokovému riziku 
vyplývajícímu z investičního portfolia. 
Opatření dohledu se přijmou alespoň u 
institucí, jejichž ekonomická hodnota 
vlastního kapitálu uvedená v čl. 84 odst. 1 
se z důvodu náhlé a neočekávané změny 
úrokových sazeb, popsané v kterémkoli ze 
scénářů šesti náhlých a neočekávaných 
změn určených orgánem dohledu 
(supervisory shock) pro úrokové sazby, 
sníží o více než 15 % jejich kapitálu tier 
1.“.

Odchylně se v případě malých a méně 
složitých  institucí, jak jsou definovány 
v čl. 430a nařízení (EU) č. 575/2013, 
požadavky stanovené v prvním 
pododstavci použijí, pouze pokud 
příslušný orgán vydá odůvodněné 
stanovisko, v němž se uvádí, že vnitřní 
systémy nejsou dostačující.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do přezkumu a hodnocení 
prováděného příslušnými orgány se zahrne 
expozice institucí vůči úrokovému riziku 
vyplývajícímu z investičního portfolia. 
Opatření dohledu se přijmou alespoň u 
institucí, jejichž ekonomická hodnota 
vlastního kapitálu uvedená v čl. 84 odst. 1 
se z důvodu náhlé a neočekávané změny 
úrokových sazeb, popsané v kterémkoli ze 
scénářů šesti náhlých a neočekávaných 
změn určených orgánem dohledu 
(supervisory shock) pro úrokové sazby, 

5. Do přezkumu a hodnocení 
prováděného příslušnými orgány se zahrne 
expozice institucí vůči úrokovému riziku 
vyplývajícímu z investičního portfolia. 
Opatření dohledu se přijmou alespoň u 
institucí, jejichž ekonomická hodnota 
vlastního kapitálu uvedená v čl. 84 odst. 1 
se z důvodu náhlé a neočekávané změny 
úrokových sazeb, popsané v kterémkoli ze 
scénářů šesti náhlých a neočekávaných 
změn určených orgánem dohledu 
(supervisory shock) pro úrokové sazby, 
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sníží o více než 15 % jejich kapitálu tier 1. nebo pokud instituci postihne „značný 
pokles“ čistého úrokového výnosu 
způsobený náhlými a nečekanými 
změnami úrokových sazeb, jak je uvedeno 
v kterémkoli ze dvou scénářů, jež se 
použijí na úrokové míry, sníží o více než 
15 % jejich kapitálu tier 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do přezkumu a hodnocení 
prováděného příslušnými orgány se zahrne 
expozice institucí vůči úrokovému riziku 
vyplývajícímu z investičního portfolia. 
Opatření dohledu se přijmou alespoň u 
institucí, jejichž ekonomická hodnota 
vlastního kapitálu uvedená v čl. 84 odst. 1 
se z důvodu náhlé a neočekávané změny 
úrokových sazeb, popsané v kterémkoli ze 
scénářů šesti náhlých a neočekávaných 
změn určených orgánem dohledu 
(supervisory shock) pro úrokové sazby, 
sníží o více než 15 % jejich kapitálu tier 1.

5. Do přezkumu a hodnocení 
prováděného příslušnými orgány se zahrne 
expozice institucí vůči úrokovému riziku 
vyplývajícímu z investičního portfolia. 
Větší pozornost příslušných orgánů se 
vyžaduje u institucí, jejichž ekonomická 
hodnota vlastního kapitálu uvedená v čl. 84 
odst. 1 se z důvodu náhlé a neočekávané 
změny úrokových sazeb, popsané v 
kterémkoli ze scénářů šesti náhlých a 
neočekávaných změn určených orgánem 
dohledu (supervisory shock) pro úrokové 
sazby, sníží o více než 15 % jejich kapitálu 
tier 1.

Or. en

Odůvodnění

Automatičnost není žádoucí. Namísto toho pokud instituce poruší hranici 15 %, měla by 
započít diskuse instituce a příslušného orgánu.

Pozměňovací návrh 251
Caroline Nagtegaal, Marian Harkin
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do přezkumu a hodnocení 
prováděného příslušnými orgány se zahrne 
expozice institucí vůči úrokovému riziku 
vyplývajícímu z investičního portfolia. 
Opatření dohledu se přijmou alespoň u 
institucí, jejichž ekonomická hodnota 
vlastního kapitálu uvedená v čl. 84 odst. 1 
se z důvodu náhlé a neočekávané změny 
úrokových sazeb, popsané v kterémkoli ze 
scénářů šesti náhlých a neočekávaných 
změn určených orgánem dohledu 
(supervisory shock) pro úrokové sazby,
sníží o více než 15 % jejich kapitálu tier 1.

5. Do přezkumu a hodnocení 
prováděného příslušnými orgány se zahrne 
expozice institucí vůči úrokovému riziku 
vyplývajícímu z investičního portfolia. 
Pokud se ekonomická hodnota vlastního 
kapitálu uvedená v čl. 84 odst. 1 se z 
důvodu náhlé a neočekávané změny 
úrokových sazeb, popsané v kterémkoli ze 
scénářů šesti náhlých a neočekávaných 
změn určených orgánem dohledu 
(supervisory shock) pro úrokové sazby 
sníží o více než 15 % jejich kapitálu tier 1, 
orgán dohledu posoudí rizika vyplývající z 
daného snížení.

Or. en

Odůvodnění

V případě rámce Basilejského výboru pro bankovní dohled (BCBS) neexistuje žádný 
automatický důsledek pro dohled na základě výsledku standardního testu odlehlých hodnot  
(SOT). Standardní šok je určen pouze ke zjištění případných odlehlých hodnot a případně k 
podnícení zvýšené pozornosti orgánů dohledu v jejich analýze úrokového rizika v bankovním 
portfoliu (úrokového rizika investičního portfolia) instituce.

Pozměňovací návrh 252
Barbara Kappel

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do přezkumu a hodnocení 
prováděného příslušnými orgány se zahrne 
expozice institucí vůči úrokovému riziku 

5. Do přezkumu a hodnocení 
prováděného příslušnými orgány se zahrne 
expozice institucí vůči úrokovému riziku 
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vyplývajícímu z investičního portfolia. 
Opatření dohledu se přijmou alespoň u 
institucí, jejichž ekonomická hodnota 
vlastního kapitálu uvedená v čl. 84 odst. 1 
se z důvodu náhlé a neočekávané změny 
úrokových sazeb, popsané v kterémkoli ze 
scénářů šesti náhlých a neočekávaných 
změn určených orgánem dohledu 
(supervisory shock) pro úrokové sazby, 
sníží o více než 15 % jejich kapitálu tier 1.

vyplývajícímu z investičního portfolia. 
Opatření dohledu se přijmou alespoň u 
institucí, jejichž ekonomická hodnota 
vlastního kapitálu uvedená v čl. 84 odst. 1 
se z důvodu náhlé a neočekávané změny 
úrokových sazeb, popsané v kterémkoli ze 
scénářů šesti náhlých a neočekávaných 
změn určených orgánem dohledu 
(supervisory shock) pro úrokové sazby, 
sníží o více než 20 % jejich kapitálu tier 
1.“.

Or. en

Odůvodnění

Obezřetnostní opatření by neměla být přijímána automaticky, pokud příslušný orgán dospěje 
k závěru, že instituce řídí své úrokové riziko adekvátně.

Pozměňovací návrh 253
Pervenche Berès

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do přezkumu a hodnocení 
prováděného příslušnými orgány se zahrne 
expozice institucí vůči úrokovému riziku 
vyplývajícímu z investičního portfolia. 
Opatření dohledu se přijmou alespoň u 
institucí, jejichž ekonomická hodnota 
vlastního kapitálu uvedená v čl. 84 odst. 1 
se z důvodu náhlé a neočekávané změny 
úrokových sazeb, popsané v kterémkoli ze 
scénářů šesti náhlých a neočekávaných 
změn určených orgánem dohledu 
(supervisory shock) pro úrokové sazby, 
sníží o více než 15 % jejich kapitálu tier 1.

5. Do přezkumu a hodnocení 
prováděného příslušnými orgány se zahrne 
expozice institucí vůči úrokovému riziku 
vyplývajícímu z investičního portfolia. 
Opatření dohledu se mohou přijmout
alespoň u institucí, jejichž ekonomická 
hodnota vlastního kapitálu uvedená v čl. 84 
odst. 1 se z důvodu náhlé a neočekávané 
změny úrokových sazeb, popsané v 
kterémkoli ze scénářů šesti náhlých a 
neočekávaných změn určených orgánem 
dohledu (supervisory shock) pro úrokové 
sazby, sníží o více než 15 % jejich kapitálu 
tier 1.“.

Or. en



PE616.798v01-00 142/172 AM\1144242CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 254
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. b
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do přezkumu a hodnocení 
prováděného příslušnými orgány se zahrne 
expozice institucí vůči úrokovému riziku 
vyplývajícímu z investičního portfolia. 
Opatření dohledu se přijmou alespoň u 
institucí, jejichž ekonomická hodnota 
vlastního kapitálu uvedená v čl. 84 odst. 1 
se z důvodu náhlé a neočekávané změny 
úrokových sazeb, popsané v kterémkoli ze 
scénářů šesti náhlých a neočekávaných 
změn určených orgánem dohledu 
(supervisory shock) pro úrokové sazby, 
sníží o více než 15 % jejich kapitálu tier 1.

5. Do přezkumu a hodnocení 
prováděného příslušnými orgány se zahrne 
expozice institucí vůči úrokovému riziku 
vyplývajícímu z investičního portfolia. 
Opatření dohledu se mohou přijmout
alespoň u institucí, jejichž ekonomická 
hodnota vlastního kapitálu uvedená v čl. 84 
odst. 1 se z důvodu náhlé a neočekávané 
změny úrokových sazeb, popsané v 
kterémkoli ze scénářů šesti náhlých a 
neočekávaných změn určených orgánem 
dohledu (supervisory shock) pro úrokové 
sazby, sníží o více než 15 % jejich kapitálu 
tier 1.“.

Or. en

Odůvodnění

Basilejský výbor uznal, že úrokové riziko v bankovním portfoliu (úrokové riziko investičního 
portfolia) nemůže být řešeno v rámci univerzálního přístupu pilíře 1. Místo toho doporučuje 
k dohledu nad úrokovým rizikem přístup případ od případu v rámci pilíře 2 .

Pozměňovací návrh 255
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. c
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Orgán EBA vypracuje návrh 
regulačních technických norem, které pro 

vypouští se
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účely odstavce 5 upřesní:

a) scénáře šesti náhlých a 
neočekávaných změn určených orgánem 
dohledu (supervisory shock), které se 
uplatní na úrokové sazby všech měn;

b) společné modelování a 
parametrické předpoklady, které instituce 
zohlední ve svých výpočtech ekonomické 
hodnoty vlastního kapitálu podle odstavce 
5;

c) zda se opatření dohledu požadují i 
v případě poklesu čistého úrokového 
výnosu instituce podle čl. 84 odst. 1 v 
důsledku možných změn úrokových sazeb.

Orgán EBA předloží Komisi tyto návrhy 
regulačních technických norem do dne 
[one year after entry into force].

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v prvním pododstavci postupem 
podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 
1093/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. c
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 5 a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán EBA vypracuje návrh regulačních 
technických norem, které pro účely 
odstavce 5 upřesní:

Orgán EBA vypracuje v souladu s 
mezinárodními normami návrh
regulačních technických norem, které pro 
účely odstavce 5 upřesní:

Or. en
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Pozměňovací návrh 257
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. c
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 5 a – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) scénáře šesti náhlých a 
neočekávaných změn určených orgánem 
dohledu (supervisory shock), které se 
uplatní na úrokové sazby všech měn;

a) scénáře šesti náhlých a 
neočekávaných změn určených orgánem 
dohledu (supervisory shock), včetně dvou 
paralelních scénářů, které se uplatní na 
úrokové sazby všech významných měn; 
tyto scénáře by měly být stanoveny 
na úrovni, která bude odpovídat prahové 
hodnotě 15 % kapitálu tier 1 uvedené 
v odstavci 5;

Or. en

Odůvodnění

Kalibrace scénáře úrokového šoku dohledu by měla být pečlivě provedena tak, aby byla 
v souladu s prahovou hodnotou standardního testu odlehlých hodnot(SOT) , která je již 
stanovena na 15 %.

Pozměňovací návrh 258
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. c
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 5 a – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) společné modelování a 
parametrické předpoklady, které instituce 
zohlední ve svých výpočtech ekonomické 
hodnoty vlastního kapitálu podle odstavce 
5;

b) společné modelování a 
parametrické předpoklady včetně 
behaviorálních, které instituce zohlední ve 
svých výpočtech ekonomické hodnoty 
vlastního kapitálu podle odstavce 5;

Or. en
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Pozměňovací návrh 259
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. c
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 5 a – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zda se opatření dohledu požadují i 
v případě poklesu čistého úrokového 
výnosu instituce podle čl. 84 odst. 1 v 
důsledku možných změn úrokových sazeb.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být pokryto riziko ztrát, a nikoli riziko přirozené fluktuace výnosů.

Pozměňovací návrh 260
Esther de Lange

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. c
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 5 a – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zda se opatření dohledu požadují i 
v případě poklesu čistého úrokového 
výnosu instituce podle čl. 84 odst. 1 v 
důsledku možných změn úrokových sazeb.

c) společné modelování a 
parametrické předpoklady včetně 
behaviorálních, které instituce zohlední ve 
svých výpočtech čistého úrokového výnosu 
a upřesní, co představuje „velký pokles“ 
pro účely odstavce 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Bas Eickhout, Molly Scott Cato
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. c a (nové)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 7 a a 7 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vkládají se nové odstavce 7a a 7b, 
které znějí:

7a. Pro účely písmene ja) a pro článek 
448 nařízení (EU) č. 575/2013 vydá EBA 
v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 
č. 1093/2010 do 1. června 2020 pokyny 
dále upřesňující postupy dohledu 
a hodnocení týkající se začlenění 
environmentálních, sociálních 
a správních faktorů a rizik včetně rizik 
souvisejících s odpisy aktiv v důsledku 
změny právních předpisů. Postup 
hodnocení případně zahrnuje specifická 
kvalitativní a kvantitativní kritéria 
a ukazatele k posouzení, zda je celková 
obchodní strategie a investiční politika 
instituce v souladu s cíli Pařížské dohody 
a souvisejícími environmentálními, 
sociálními a správními cíli EU.

7b. S ohledem na zkušenosti získané 
při uplatňování pokynů uvedených 
v odstavci 7a vypracuje EBA návrh 
regulačních technických norem pro 
vypracování metodické normy pro 
určování a měření rizika a faktorů 
udržitelnosti v rámci kapitálové 
přiměřenosti na základě jasně 
prokázaných rizik. EBA předloží tyto 
návrhy regulačních technických norem 
Komisi do 1. července 2022. Komisi je 
svěřena pravomoc přijímat regulační 
technické normy uvedené v prvním 
pododstavci v souladu s články 10 až 14 
nařízení (EU) č. 1093/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Othmar Karas
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. c a (nové)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vkládá se nový odstavec 7a, který 
zní:

„7a. V zájmu přiměřeného uplatňování 
této směrnice a nařízení (EU) č. 575/2013 
by měly příslušné orgány v rámci dohledu 
a hodnocení uvést, jak zohledňují zejména 
velikost a rozsah činnosti instituce a 
komplexitu rizik vyplývajících z jejího 
obchodního modelu.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se zesiluje důraz na dodržování zásady proporcionality v 
rámci dohledu a hodnocení.

Pozměňovací návrh 263
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. c a (nové)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 98 – odst. 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) vkládá se nový odstavec 7c, který 
zní:

7c. Pro účely odstavce 3c (nový) vydá 
EBA v souladu s článkem 16 nařízení 
(EU) č. 1093/2010 do 1. června 2020 
pokyny dále upřesňující kvalitativní 
a kvantitativní kritéria a ukazatele pro 
určení transakcí, které jsou potenciálně 
konstruovány k dosažení významných 
daňových zvýhodnění.
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S ohledem na zkušenosti získané při 
uplatňování pokynů uvedených 
v pododstavci 1 vypracuje EBA návrh 
regulačních technických norem pro 
vypracování metodické normy pro 
určování transakcí, které jsou potenciálně 
konstruovány k dosažení významných 
daňových zvýhodnění.

EBA předloží tyto návrhy regulačních 
technických norem Komisi do 1. července 
2022. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
regulační technické normy uvedené v 
tomto pododstavci 2 v souladu s články 10 
až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 99 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19) V čl. 99 odst. 2 se zrušuje písmeno 
b).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 a (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 102 – odst. 1 – písm. a

Platné znění Pozměňovací návrh

19a) V článku 102 se písmeno a) 
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nahrazuje tímto:

a) instituce neplní požadavky této 
směrnice nebo nařízení (EU) č. 575/2013;

„a) instituce neplní požadavky této 
směrnice včetně čl. 104 písm. b) nebo 
nařízení (EU) č. 575/2013;

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Pozměňovací návrh 266
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 b (nový)
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 102 – odst. 1 – písm. b

Platné znění Pozměňovací návrh

19b) V čl. 23 odst. 102 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:

b) příslušné orgány mají důkazy o 
tom, že instituce pravděpodobně během 
následujících 12 měsíců poruší požadavky 
této směrnice nebo nařízení (EU) č. 
575/2013.

„b) příslušné orgány mají důkazy o 
tom, že instituce pravděpodobně během 
následujících 12 měsíců poruší požadavky 
této směrnice včetně článku 104 písm. b) 
nebo nařízení (EU) č. 575/2013.

“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32013L0036)

Pozměňovací návrh 267
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice 2013/36/EU
Článek 103
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20) Článek 103 se zrušuje. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice 2013/36/EU
Článek 103

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20) Článek 103 se zrušuje. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Článek 103 by se neměl zrušit, jelikož umožňuje uplatňovat opatření přiměřenosti.

Pozměňovací návrh 269
Neena Gill

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice 2013/36/EU
Článek 103

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20) Článek 103 se zrušuje. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Ashley Fox
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice 2013/36/EU
Článek 103

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20) Článek 103 se zrušuje. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 – písm. a
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely článku 97, čl. 98 odst. 4, 
čl. 101 odst. 4 a článku 102 a uplatňování 
nařízení (EU) č. 575/2013 mají příslušné 
orgány alespoň tyto pravomoci:

1. Pro účely čl. 92 odst. 2 písm. b), 
článku 97, čl. 98 odst. 4, čl. 101 odst. 4 a 
článku 102 a uplatňování nařízení (EU) č. 
575/2013 mají příslušné orgány alespoň 
tyto pravomoci:

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 – písm. a
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadovat, aby instituce měly 
dodatečný kapitál převyšující požadavky 
stanovené v nařízení (EU) č. 575/2013 za 
podmínek uvedených ve článku 104a;

a) požadovat, aby instituce měly 
dodatečný kapitál převyšující požadavky 
stanovené v nařízení (EU) č. 575/2013 za 
podmínek uvedených ve článku 104a a 
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104b;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 – písm. a
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) požadovat, aby instituce předložily 
plán na obnovení souladu s požadavky 
dohledu podle této směrnice a podle 
nařízení (EU) č. 575/2013 a stanovily lhůtu 
pro jeho provedení, včetně úprav tohoto 
plánu z hlediska rozsahu a lhůty;

c) požadovat, aby instituce předložily 
plán na obnovení souladu s požadavky 
dohledu podle této směrnice a podle 
nařízení (EU) č. 575/2013 a stanovily lhůtu 
pro jeho provedení ne delší než jeden rok, 
včetně úprav tohoto plánu z hlediska 
rozsahu a lhůty; 

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 – písm. a
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) požadovat, aby instituce používaly 
specifický systém tvorby opravných 
položek a rezerv nebo zacházení s aktivy z 
hlediska kapitálových požadavků;

d) požadovat, aby instituce používaly 
specifický systém tvorby opravných 
položek a rezerv zacházení s aktivy nebo 
podrozvahovými položkami z hlediska 
kapitálových požadavků, nebo pokud 
platný účetní rámec umožňuje flexibilitu 
při výběru politik nebo vyžaduje 
subjektivní odhady a konkrétní provádění, 
jež instituce zvolila, není přiměřené nebo 
dostatečně obezřetné z hlediska dohledu, 
požadovat, aby instituce uplatňovala 
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zvláštní ustanovení, srážky nebo filtry jen 
pro výpočet svého kapitálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Neena Gill, Alfred Sant, Olle Ludvigsson, Udo Bullmann, Hugues Bayet, Mady Delvaux, 
Cătălin Sorin Ivan, Paul Tang, Roberto Gualtieri, Pervenche Berès, Costas Mavrides, 
Peter Simon

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 – písm. a
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) požadovat, aby instituce omezily 
pohyblivou složku odměny stanovením její 
výše jako procentního podílu celkových 
čistých výnosů v případě, že je tato složka 
odměny neslučitelná s udržováním řádného 
kapitálového základu;

g) požadovat, aby instituce omezily 
pohyblivou složku odměny stanovením její 
výše jako procentního podílu celkových 
čistých výnosů v případě, že je tato složka 
odměny neslučitelná s udržováním řádného 
kapitálového základu; a požadovat, aby 
úvěrové instituce a investiční podniky 
dodržovaly pokyny EBA pro  genderově 
neutrální politiky odměňování. 

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Ashley Fox

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 – písm. a
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) požadovat poskytnutí doplňujících 
informací pouze na ad hoc základě.

l) požadovat poskytnutí doplňujících 
informací u institucí, které jsou vystaveny 
podobným rizikům, mohou  příslušné 
orgány uplatňovat pravomoci stanovené 
v prvním pododstavci s výjimkou 
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písmene a) a k) na tyto instituce 
podobným nebo stejným způsobem 
v případech, kdy členský stát poskytne 
příslušnému orgánu pravomoc tak učinit.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 – písm. a
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) požadovat poskytnutí doplňujících 
informací pouze na ad hoc základě.

l) požadovat poskytnutí doplňujících 
informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 – písm. a
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odst. 1 písm. j) mohou příslušné 
orgány institucím uložit požadavky na 
dodatečné nebo častější podávání zpráv 
pouze v případě, že informace, které mají 
být podány, nejsou duplicitní a je splněna 
jedna z těchto podmínek:

Pro účely odst. 1 písm. j) musí příslušné 
orgány institucím uložit požadavky na 
dodatečné nebo častější podávání zpráv v 
případě, že  je splněna alespoň jedna z 
těchto podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 – písm. a
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dodatečné informace se požadují po 
dobu trvání programu dohledových šetření 
v instituci v souladu s článkem 99.

c) dodatečné informace se požadují po 
dobu trvání programu dohledových šetření 
v instituci v souladu s článkem 99 nebo 
pro účely dohledu a hodnocení podle 
článku 97. 

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 – písm. a
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace, které mohou být od institucí 
požadovány, se považují za duplicitní 
podle prvního pododstavce, jestliže má 
příslušný orgán již k dispozici stejné nebo 
v podstatě stejné informace, jestliže 
mohou být vytvořeny příslušným orgánem 
nebo je lze získat jinými prostředky než 
jejich vyžádáním od instituce. Jestliže má 
příslušný orgán informace k dispozici v 
jiném formátu nebo rozčlenění než 
dodatečné informace, které mají být 
předloženy, příslušný orgán si dodatečné 
informace nevyžádá, pokud mu jiný 
formát nebo rozčlenění nebrání ve 
vytvoření velmi podobné informace.;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 281
Roberto Gualtieri

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány uloží dodatečný 
kapitálový požadavek podle čl. 104 odst. 1 
písm. a) pouze v případě, že na základě 
přezkumů provedených v souladu s články 
97 a 101 zjistí u jednotlivých institucí 
kteroukoli z těchto situací:

Příslušné orgány uloží dodatečný 
kapitálový požadavek podle čl. 104 odst. 1 
písm. a) pouze v situaci, kdy na základě 
přezkumů provedených v souladu s články 
97 a 101 zjistí u jednotlivých institucí 
kteroukoli z těchto situací:

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány uloží dodatečný 
kapitálový požadavek podle čl. 104 odst. 1 
písm. a) pouze v případě, že na základě 
přezkumů provedených v souladu s články 
97 a 101 zjistí u jednotlivých institucí 
kteroukoli z těchto situací:

Příslušné orgány uloží dodatečný 
kapitálový požadavek podle čl. 104 odst. 1 
písm. a) alespoň v případě, že na základě 
přezkumů provedených v souladu s články 
97 a 101 zjistí u jednotlivých institucí 
kteroukoli z těchto situací: 

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Marco Valli

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány uloží dodatečný 
kapitálový požadavek podle čl. 104 odst. 1 
písm. a) pouze v případě, že na základě 
přezkumů provedených v souladu s články 
97 a 101 zjistí u jednotlivých institucí 
kteroukoli z těchto situací:

Příslušné orgány uloží dodatečný 
kapitálový požadavek podle čl. 104 odst. 1 
písm. a) v případě, že na základě přezkumů 
provedených v souladu s články 97 a 101 
zjistí u jednotlivých institucí kteroukoli z 
těchto situací:

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány uloží dodatečný 
kapitálový požadavek podle čl. 104 odst. 1 
písm. a) pouze v případě, že na základě 
přezkumů provedených v souladu s články 
97 a 101 zjistí u jednotlivých institucí 
kteroukoli z těchto situací:

Příslušné orgány uloží dodatečný 
kapitálový požadavek podle čl. 104 odst. 1 
písm. a) v případě, že na základě přezkumů 
provedených v souladu s články 97 a 101 
zjistí u jednotlivých institucí kteroukoli z 
těchto situací:

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) instituce dosáhla takové velikosti 
nebo úrovně složitosti, že by její selhání 
vedlo k významnému narušení 
hospodářství Unie, členského státu nebo 
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jeho částí;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Roberto Gualtieri

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) instituce nesplňuje požadavky 
stanovené v článku 73 a 74 této směrnice 
nebo v článku 393 nařízení (EU) č. 
575/2013 a není pravděpodobné, že pouhé 
uplatnění jiných správních opatření v 
odpovídajícím časovém rámci dostatečně 
napraví dotčená uspořádání, postupy, 
mechanismy a strategie;

b) instituce nesplňuje požadavky 
stanovené v článku 73 a 74 této směrnice 
nebo v článku 393 nařízení (EU) č. 
575/2013 a pouhé uplatnění jiných 
správních opatření v odpovídajícím 
časovém rámci nemusí stačit k tomu, aby 
dostatečně napravilo dotčená uspořádání, 
postupy, mechanismy a strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Marco Valli

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) instituce nesplňuje požadavky 
stanovené v článku 73 a 74 této směrnice 
nebo v článku 393 nařízení (EU) č. 
575/2013 a není pravděpodobné, že pouhé 
uplatnění jiných správních opatření v 
odpovídajícím časovém rámci dostatečně 
napraví dotčená uspořádání, postupy, 
mechanismy a strategie;

b) instituce nesplňuje požadavky 
stanovené v článku 73 a 74 této směrnice 
nebo v článku 393 nařízení (EU) č. 
575/2013 a není pravděpodobné, že by jiná
opatření dohledu v odpovídajícím časovém 
rámci dostačovala k zajištění souladu s 
uvedenými požadavky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 288
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány neuloží dodatečný 
kapitálový požadavek podle čl. 104 odst. 1 
písm. a) za účelem pokrytí 
makroobezřetnostních nebo systémových 
rizik.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány neuloží dodatečný 
kapitálový požadavek podle čl. 104 odst. 1 
písm. a) za účelem pokrytí 
makroobezřetnostních nebo systémových 
rizik.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Marco Valli

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 1 – pododstavec 2



PE616.798v01-00 160/172 AM\1144242CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány neuloží dodatečný 
kapitálový požadavek podle čl. 104 odst. 1 
písm. a) za účelem pokrytí 
makroobezřetnostních nebo systémových 
rizik.

Příslušné orgány neuloží dodatečný 
kapitálový požadavek podle čl. 104 odst. 1 
písm. a) za účelem pokrytí systémových 
rizik vyplývajících z expozice vůči 
nelikvidním finančním aktivům.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odst. 1 písm. a) se rizika nebo 
prvky rizik považují za nekrytá nebo 
nedostatečně krytá kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté, 
páté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 
pouze v případě, že objemy, druhy a 
rozdělování kapitálu, které příslušný orgán 
považuje za přiměřené po přezkumu 
hodnocení provedeného institucemi v 
rámci dohledu v souladu s čl. 73 prvním 
pododstavcem, jsou vyšší než kapitálové 
požadavky pro instituci stanovené v části 
třetí, čtvrté, páté a sedmé nařízení (EU) č. 
575/2013.

Pro účely odst. 1 písm. a) se rizika nebo 
prvky rizik považují za nekrytá nebo 
nedostatečně krytá kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté, 
páté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 v 
případě, že objemy, druhy a rozdělování 
kapitálu, které příslušný orgán považuje za 
přiměřené po přezkumu hodnocení 
provedeného institucemi v rámci dohledu v 
souladu s čl. 73 prvním pododstavcem, 
jsou vyšší než kapitálové požadavky pro 
instituci stanovené v části třetí, čtvrté, páté 
a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odst. 1 písm. a) se rizika nebo 
prvky rizik považují za nekrytá nebo 
nedostatečně krytá kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté, 
páté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 
pouze v případě, že objemy, druhy a 
rozdělování kapitálu, které příslušný orgán 
považuje za přiměřené po přezkumu 
hodnocení provedeného institucemi v 
rámci dohledu v souladu s čl. 73 prvním 
pododstavcem, jsou vyšší než kapitálové 
požadavky pro instituci stanovené v části 
třetí, čtvrté, páté a sedmé nařízení (EU) č. 
575/2013.

Pro účely odst. 1 písm. a) se rizika nebo 
prvky rizik považují za nekrytá 
kapitálovými požadavky stanovenými v 
části třetí, čtvrté, páté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 pouze v případě, že 
objemy, druhy a rozdělování kapitálu, které 
příslušný orgán považuje za přiměřené po 
přezkumu hodnocení provedeného 
institucemi v rámci dohledu v souladu s čl. 
73 prvním pododstavcem, jsou vyšší než 
kapitálové požadavky pro instituci 
stanovené v části třetí, čtvrté, páté a sedmé 
nařízení (EU) č. 575/2013.

Or. en

Odůvodnění

Ve čl. 104a odst. 1 zavádí  návrh na přezkum směrnice o kapitálových požadavcích vyjasnění 
rozsahu situace specifické pro firmu, která může odůvodnit požadavky pilíře 2. Oblast 
působnosti zůstává široká,  vítáme však některé výslovné výjimky. Konkrétně nemůže být 
použita ke zvrácení volby politiky přijaté v textu úrovně 1.Současné znění návrhu čl. 104a 
odst. 2 dává regulačnímu orgánu možnost využít  požadavky pilíře 2 k anulování přechodných 
ustanovení nebo ustanovení o zachování právních účinků, ale rovněž výjimek pilíře 1 
a expozic s rizikovou váhou 0 % v rámci pilíře 1.

Pozměňovací návrh 293
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce kryje 
kapitál, který se považuje za dostatečný,
všechna významná rizika nebo prvky 
těchto rizik, na něž se nevztahuje 
konkrétní kapitálový požadavek. Jedná se 
o rizika nebo prvky rizik, která jsou 

vypouští se
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výslovně vyloučena z kapitálových 
požadavků stanovených v části třetí, 
čtvrté, páté a sedmé nařízení (EU) č. 
575/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Othmar Karas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce kryje 
kapitál, který se považuje za dostatečný, 
všechna významná rizika nebo prvky 
těchto rizik, na něž se nevztahuje 
konkrétní kapitálový požadavek. Jedná se 
o rizika nebo prvky rizik, která jsou 
výslovně vyloučena z kapitálových 
požadavků stanovených v části třetí, 
čtvrté, páté a sedmé nařízení (EU) č. 
575/2013.

Pro účely prvního pododstavce mohou 
příslušné orgány určit, že rizika nebo 
prvky rizik nejsou považovány za kryté 
požadavky nařízení (EU) č. 575/2013, 
pokud jsou výslovně vyňaty z nakládání 
podle kapitálových požadavků uvedených 
v částech 3, 4, 5 a 7 tohoto nařízení nebo 
se na ně toto nařízení nevztahuje.

Rizika nebo prvky rizik, které nejsou 
dostatečně kryty požadavky tohoto 
nařízení, mohou zahrnovat rizika nebo 
prvky rizik, které jsou navzdory splnění 
požadavků uvedených v částech 3, 4, 5 a 7 
nařízení (EU) č. 575/2013 potenciálně 
podceněny.

Pro účely prvního pododstavce kryje 
kapitál, který se považuje za dostatečný, 
všechna významná rizika nebo prvky 
těchto rizik, na něž se nevztahuje 
kapitálový požadavek stanovený v části 
třetí, čtvrté, páté a sedmé nařízení (EU) č. 
575/2013 nebo se na něj vztahuje pouze 
nedostatečně.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh objasňuje, že čl. 104a odst. 1 písm. a)  vyjasňuje,  která rizika nebo 
prvky rizik nejsou kryty požadavky nařízení (EU) č. 575/2013 nebo jsou kryty nedostatečně.

Pozměňovací návrh 295
Marco Valli

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce kryje 
kapitál, který se považuje za dostatečný, 
všechna významná rizika nebo prvky 
těchto rizik, na něž se nevztahuje 
konkrétní kapitálový požadavek. Jedná se 
o rizika nebo prvky rizik, která jsou 
výslovně vyloučena z kapitálových
požadavků stanovených v části třetí, 
čtvrté, páté a sedmé nařízení (EU) č. 
575/2013.

Pro účely prvního pododstavce kryje 
kapitál, který se považuje za dostatečný, 
všechna významná finanční rizika nebo 
prvky těchto rizik, na něž se nevztahují 
kapitálové požadavky stanovené v části 
třetí, čtvrté, páté, šesté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013, nebo se na něj vztahují 
pouze nedostatečně. Rizika nebo prvky 
rizik se nepovažují za dostatečně kryté 
kapitálovým požadavkem nařízení (EU) č. 
575/2013,  pokud tato rizika vyplývají z 
velké expozice vůči vysoce složitým 
a nelikvidním finančním aktivům, která 
byla pravděpodobně podceněna z důvodu 
jejich obtížného oceňování a použití 
interního modelu, a to i navzdory splnění 
požadavků uvedených v částech 3, 4, 5, 6 
a 7 nařízení (EU) č. 575/2013.

Or. en

Odůvodnění

Složité a nelikvidní finanční nástroje lze ocenit jen za použití složitých interních modelů a je 
obtížné je ohodnotit a likvidovat, zejména za krizových podmínek na trhu. Protože představují 
velké riziko pro finanční stabilitu, je nezbytný dodatečný regulatorní kapitál proto, aby se 
zajistily odpovídající rezervy.

Pozměňovací návrh 296
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce kryje 
kapitál, který se považuje za dostatečný, 
všechna významná rizika nebo prvky 
těchto rizik, na něž se nevztahuje konkrétní 
kapitálový požadavek. Jedná se o rizika 
nebo prvky rizik, která jsou výslovně 
vyloučena z kapitálových požadavků 
stanovených v části třetí, čtvrté, páté a 
sedmé nařízení (EU) č. 575/2013.

Pro účely prvního pododstavce kryje 
kapitál, který se považuje za dostatečný, 
všechna významná rizika nebo prvky 
těchto rizik, na něž se nevztahuje konkrétní 
kapitálový požadavek.

Or. en

Odůvodnění

Ve čl. 104a odst. 1 zavádí  návrh na přezkum směrnice o kapitálových požadavcích vyjasnění 
rozsahu situace specifické pro firmu, která může odůvodnit požadavky pilíře 2. Oblast 
působnosti zůstává široká,  vítáme však některé výslovné výjimky. Konkrétně nemůže být 
požita ke zvrácení volby politiky přijaté v textu úrovně 1. Současné znění návrhu čl. 104a 
odst. 2 dává regulačnímu orgánu možnost využít  požadavky pilíře 2 k anulování přechodných 
ustanovení nebo ustanovení o zachování právních účinků, ale rovněž výjimek pilíře 1 
a expozic s rizikovou váhou 0 % v rámci pilíře 1.

Pozměňovací návrh 297
Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce kryje 
kapitál, který se považuje za dostatečný, 
všechna významná rizika nebo prvky 
těchto rizik, na něž se nevztahuje konkrétní 
kapitálový požadavek. Jedná se o rizika 
nebo prvky rizik, která jsou výslovně 

Pro účely prvního pododstavce kryje 
kapitál, který se považuje za dostatečný, 
všechna významná rizika ztráty nebo prvky 
těchto rizik ztráty, na něž se nevztahuje 
konkrétní kapitálový požadavek.
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vyloučena z kapitálových požadavků 
stanovených v části třetí, čtvrté, páté a 
sedmé nařízení (EU) č. 575/2013.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise by orgánu dohledu udělil pravomoc anulovat vůli zákonodárce, což je 
v rozporu s hierarchií norem, tím, že stanoví kapitálové požadavky pro rizika, která byla 
výslovně vyloučena zákonodárcem v právních předpisech na 1. úrovni. Návrh by proto měl 
být pozměněn, aby z něj byla odstraněna možnost orgánů dohledu řešit rizika „výslovně 
vyloučená“ z pilíře 1.

Pozměňovací návrh 298
Roberto Gualtieri

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce kryje 
kapitál, který se považuje za dostatečný, 
všechna významná rizika nebo prvky 
těchto rizik, na něž se nevztahuje konkrétní 
kapitálový požadavek. Jedná se o rizika 
nebo prvky rizik, která jsou výslovně 
vyloučena z kapitálových požadavků 
stanovených v části třetí, čtvrté, páté a 
sedmé nařízení (EU) č. 575/2013.

Pro účely prvního pododstavce kryje 
kapitál, který se považuje za dostatečný, 
všechna významná rizika nebo prvky 
těchto rizik, na něž se nevztahuje konkrétní 
kapitálový požadavek. To zahrnuje rizika 
nebo prvky rizik, která jsou výslovně 
vyloučena z kapitálových požadavků 
stanovených v části třetí, čtvrté, páté a 
sedmé nařízení (EU) č. 575/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Anne Sander, Alain Cadec, Alain Lamassoure

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 2 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úrokové riziko vyplývající z investičních 
pozic se považuje za významné pouze 
tehdy, jestliže se podle některého ze 
scénářů šesti náhlých a neočekávaných 
změn určených orgánem dohledu 
(supervisory shock) pro úrokové sazby 
podle čl. 98 odst. 5 nebo z jakéhokoli 
jiného důvodu určeného orgánem EBA 
podle čl. 98 odst. 5 písm. c) sníží 
ekonomická hodnota vlastního kapitálu 
instituce o více než 15 % kapitálu tier 1.

Jestliže se podle některého ze scénářů šesti 
náhlých a neočekávaných změn určených 
orgánem dohledu (supervisory shock) pro 
úrokové sazby podle čl. 98 odst. 5 nebo z 
jakéhokoli jiného důvodu určeného 
orgánem EBA podle čl. 98 odst. 5 písm. c) 
sníží ekonomická hodnota vlastního
kapitálu instituce o více než 15 % kapitálu 
tier 1, posoudí příslušné orgány, zda 
úrokové riziko vyplývající z investičních 
pozic vede k riziku ztráty, a má tedy být 
považováno za významné.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise by orgánu dohledu udělil pravomoc anulovat vůli zákonodárce, což je 
v rozporu s hierarchií norem, tím, že stanoví kapitálové požadavky pro rizika, která byla 
výslovně vyloučena zákonodárcem v právních předpisech na 1. úrovni. Návrh by proto měl 
být pozměněn, aby z něj byla odstraněna možnost orgánů dohledu řešit rizika „výslovně 
vyloučená“ z pilíře 1.

Pozměňovací návrh 300
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úrokové riziko vyplývající z investičních 
pozic se považuje za významné pouze
tehdy, jestliže se podle některého ze 
scénářů šesti náhlých a neočekávaných 
změn určených orgánem dohledu 
(supervisory shock) pro úrokové sazby 
podle čl. 98 odst. 5 nebo z jakéhokoli 
jiného důvodu určeného orgánem EBA 
podle čl. 98 odst. 5 písm. c) sníží 
ekonomická hodnota vlastního kapitálu 

Úrokové riziko vyplývající z investičních 
pozic se považuje za významné zejména
tehdy, jestliže se podle některého ze 
scénářů šesti náhlých a neočekávaných 
změn určených orgánem dohledu 
(supervisory shock) pro úrokové sazby 
podle čl. 98 odst. 5 nebo z jakéhokoli 
jiného důvodu určeného orgánem EBA 
podle čl. 98 odst. 5 písm. c) sníží 
ekonomická hodnota vlastního kapitálu 
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instituce o více než 15 % kapitálu tier 1. instituce o více než 15 % kapitálu tier 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Instituce splní dodatečné kapitálové 
požadavky podle čl. 104 odst. 1 písm. a) 
kapitálovými nástroji za těchto podmínek:

Příslušný orgán požaduje, aby instituce 
splnily dodatečné kapitálové požadavky 
podle čl. 104 odst. 1 písm. a) kapitálovými 
nástroji za těchto podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Příslušný orgán mohou požadovat, 
aby instituce splnily dodatečné kapitálové 
požadavky podle čl. 104 odst. 1 písm. a)  
kmenovým kapitálem tier 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
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Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitál použitý ke splnění dodatečných 
kapitálových požadavků podle čl. 104 odst. 
1 písm. a) se nepoužije ke splnění žádných 
kapitálových požadavků stanovených v čl. 
92 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 
575/2013, ani požadavku kombinovaných 
kapitálových rezerv vymezeného v čl. 128 
odst. 6 této směrnice.

Kapitál použitý ke splnění dodatečných 
kapitálových požadavků podle čl. 104 odst. 
1 písm. a) se nepoužije ke splnění žádných 
kapitálových požadavků stanovených v čl. 
92 odst. 1 písm. a), b), c) a d) nařízení 
(EU) č. 575/2013, ani požadavku 
kombinovaných kapitálových rezerv 
vymezeného v čl. 128 odst. 6 této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od druhého pododstavce se 
může kapitál použitý ke splnění 
dodatečného kapitálového požadavku 
podle čl. 104 odst. 1 písm. a) uloženého 
příslušnými orgány k řešení rizik nebo 
prvků rizik, která nejsou dostatečně krytá 
čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 
575/2013, použít ke splnění požadavku 
kombinovaných kapitálových rezerv podle 
čl. 128 odst. 6 této směrnice.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
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Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Příslušný orgán každé instituci 
řádně písemně odůvodní rozhodnutí uložit 
dodatečný kapitálový požadavek podle čl. 
104 odst. 1 písm. a), a to alespoň jasným 
popisem úplného posouzení prvků podle 
odstavců 1 až 4. V případě uvedeném v 
odst. 1 písm. d) se jedná o zvláštní 
zdůvodnění, proč se uložené doporučení 
ohledně kapitálu již nepovažuje za 
dostatečné.

5. Příslušný orgán každé instituci 
písemně odůvodní rozhodnutí uložit 
dodatečný kapitálový požadavek podle čl. 
104 odst. 1 písm. a).

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Barbara Kappel

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgán EBA vypracuje návrh 
regulačních technických norem 
upřesňujících způsob měření rizik a prvků 
rizik uvedených v odstavci 2.

vypouští se

Orgán EBA zajistí, aby návrh regulačních 
technických norem byl proporcionální z 
hlediska:

a) zátěže institucí a příslušných 
orgánů spojené s provedením a

b) možnosti, že obecně vyšší úroveň 
kapitálových požadavků, které platí v 
případě, že instituce nepoužívají interní 
modely, může při posuzování rizik a prvků 
rizik v souladu s odstavcem 2 ospravedlnit 
uložení nižších kapitálových požadavků.

Orgán EBA předloží Komisi tyto návrhy 
regulačních technických norem do dne 
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[one year after entry into force].

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v odstavci 6 postupem podle 
článků 10–14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Matt Carthy, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgán EBA vypracuje návrh 
regulačních technických norem 
upřesňujících způsob měření rizik a prvků 
rizik uvedených v odstavci 2.

vypouští se

Orgán EBA zajistí, aby návrh regulačních 
technických norem byl proporcionální z 
hlediska:

a) zátěže institucí a příslušných 
orgánů spojené s provedením a

b) možnosti, že obecně vyšší úroveň 
kapitálových požadavků, které platí v 
případě, že instituce nepoužívají interní 
modely, může při posuzování rizik a prvků 
rizik v souladu s odstavcem 2 ospravedlnit 
uložení nižších kapitálových požadavků.

Orgán EBA předloží Komisi tyto návrhy 
regulačních technických norem do dne 
[one year after entry into force].

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v odstavci 6 postupem podle 
článků 10–14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Or. en
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Pozměňovací návrh 308
Philippe Lamberts, Sven Giegold, Ernest Urtasun

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgán EBA vypracuje návrh 
regulačních technických norem 
upřesňujících způsob měření rizik a prvků 
rizik uvedených v odstavci 2.

vypouští se

Orgán EBA zajistí, aby návrh regulačních 
technických norem byl proporcionální z 
hlediska:

a) zátěže institucí a příslušných 
orgánů spojené s provedením a

b) možnosti, že obecně vyšší úroveň 
kapitálových požadavků, které platí v 
případě, že instituce nepoužívají interní 
modely, může při posuzování rizik a prvků 
rizik v souladu s odstavcem 2 ospravedlnit 
uložení nižších kapitálových požadavků.

Orgán EBA předloží Komisi tyto návrhy 
regulačních technických norem do dne 
[one year after entry into force].

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v odstavci 6 postupem podle 
článků 10–14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Marco Valli

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2013/36/EU
Čl. 104 a – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Orgán EBA vypracuje návrh 
regulačních technických norem 
upřesňujících způsob měření rizik a prvků 
rizik uvedených v odstavci 2.

vypouští se

Orgán EBA zajistí, aby návrh regulačních 
technických norem byl proporcionální z 
hlediska:

a) zátěže institucí a příslušných 
orgánů spojené s provedením a

b) možnosti, že obecně vyšší úroveň 
kapitálových požadavků, které platí v 
případě, že instituce nepoužívají interní 
modely, může při posuzování rizik a prvků 
rizik v souladu s odstavcem 2 ospravedlnit 
uložení nižších kapitálových požadavků.

Orgán EBA předloží Komisi tyto návrhy 
regulačních technických norem do dne 
[one year after entry into force].

Na Komisi je přenesena pravomoc 
přijímat regulační technické normy 
uvedené v odstavci 6 postupem podle 
článků 10–14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Or. en
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