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Pozmeňujúci návrh 47
Helmut Scholz

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, 
najmä na jej článok 3 ods. 3, a na Zmluvu 
o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej 
článok 114,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

21a. Na žiadosť parlamentov 
zúčastnených členských štátov by sa malo 
za účasti príslušného vnútroštátneho 
orgánu umožniť vypočutie zástupcu rady 
pre riešenie krízových situácií príslušnými 
výbormi dotknutých národných 
parlamentov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 49
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) S cieľom zabezpečiť rýchle opatrenie (26) S cieľom zabezpečiť rýchle zavedenie 
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na riešenie krízovej situácie v prípade, keď 
sa stane potrebným, by rada v spolupráci s 
dotknutým príslušným orgánom alebo ECB 
mala pozorne monitorovať situáciu 
dotknutých inštitúcií, ako aj to, či tieto 
inštitúcie dodržiavajú opatrenie včasnej 
intervencie prijaté v súvislosti s nimi.

opatrenia na riešenie krízovej situácie v 
prípade, keď sa stane potrebným, by rada 
pre riešenie krízových situácií v spolupráci 
s dotknutým príslušným orgánom alebo 
ECB mala pozorne monitorovať situáciu 
dotknutých inštitúcií, ako aj to, či tieto 
inštitúcie dodržiavajú opatrenie včasnej 
intervencie prijaté v súvislosti s nimi.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom minimalizovať narušenie 
finančného trhu a hospodárstva by sa 
proces riešenia krízových situácií mal 
dokončiť v krátkom čase. Komisia by 
počas celého procesu riešenia krízových 
situácií mala mať prístup k akýmkoľvek 
informáciám, ktoré považuje za potrebné, 
aby mohla prijať informované rozhodnutie 
v procese riešenia krízových situácií. Ak sa 
Komisia rozhodne začať riešiť krízovú 
situáciu inštitúcie, rada by mala 
bezodkladne prijať program riešenia 
krízových situácií, v ktorom sa stanovujú 
podrobné informácie o nástrojoch a 
právomociach na riešenie krízových 
situácií, ktoré sa majú uplatniť, ako aj o 
použití akýchkoľvek mechanizmov 
financovania.

(27) S cieľom minimalizovať narušenie 
finančného trhu a hospodárstva by sa 
proces riešenia krízových situácií mal 
dokončiť vo veľmi krátkom čase. Komisia 
by počas celého procesu riešenia krízových 
situácií mala mať prístup k akýmkoľvek 
informáciám, ktoré považuje za potrebné, 
aby mohla prijať informované rozhodnutie 
v procese riešenia krízových situácií. Ak sa 
Komisia rozhodne začať riešiť krízovú 
situáciu inštitúcie, rada pre riešenie 
krízových situácií by mala bezodkladne 
prijať program riešenia krízových situácií, 
v ktorom sa stanovujú podrobné informácie 
o nástrojoch a právomociach na riešenie 
krízových situácií, ktoré sa majú uplatniť, 
ako aj o použití akýchkoľvek 
mechanizmov financovania.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 51
Helmut Scholz
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Likvidácia inštitúcie v úpadku v rámci 
bežného konkurzného konania by mohla 
ohroziť finančnú stabilitu, prerušiť 
poskytovanie základných služieb a 
negatívne ovplyvniť ochranu vkladateľov. 
V takom prípade je uplatnenie nástrojov 
riešenia krízových situácií vo verejnom 
záujme. Cieľmi riešenia krízových situácií 
by preto malo byť zabezpečiť kontinuitu 
vykonávania základných finančných 
služieb, zachovať stabilitu finančného 
systému, znížiť morálny hazard 
minimalizáciou závislosti od verejnej 
finančnej podpory poskytovanej 
inštitúciám v úpadku a chrániť 
vkladateľov.

(28) Likvidácia inštitúcie v úpadku v rámci 
bežného konkurzného konania by mohla 
ohroziť finančnú stabilitu, prerušiť 
poskytovanie základných služieb a 
negatívne ovplyvniť ochranu vkladateľov. 
V takom prípade je uplatnenie nástrojov 
riešenia krízových situácií vo verejnom 
záujme. Cieľmi riešenia krízových situácií 
by preto malo byť zabezpečiť kontinuitu 
vykonávania základných finančných 
služieb, zachovať stabilitu finančného 
systému, znížiť morálny hazard 
minimalizáciou závislosti od verejnej 
finančnej podpory poskytovanej 
inštitúciám v úpadku, chrániť vkladateľov 
a prispieť k udržateľnému a vyváženému 
hospodárskemu rastu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Helmut Scholz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Pred tým, než možno prijať 
rozhodnutie o nepretržitom pokračovaní
činnosti inštitúcie, by sa však mala zvážiť 
likvidácia insolventnej inštitúcie 
prostredníctvom bežného konkurzného 
konania. Nepretržité pokračovanie 
činnosti insolventnej inštitúcie by sa malo
zachovať na účely finančnej stability a 
pokiaľ možno s využitím súkromných 
zdrojov. To možno dosiahnuť buď 
prostredníctvom predaja kupujúcemu zo 
súkromného sektora alebo fúziou s ním, 
alebo po odpísaní záväzkov inštitúcie alebo 

(29) Pred tým, než možno prijať 
rozhodnutie o zachovaní činnosti 
inštitúcie, by sa však mala zvážiť 
likvidácia insolventnej inštitúcie 
prostredníctvom bežného konkurzného 
konania. Činnosť insolventnej inštitúcie 
možno zachovať na účely finančnej 
stability a pokiaľ možno s využitím 
súkromných zdrojov. To možno dosiahnuť 
buď prostredníctvom predaja kupujúcemu 
zo súkromného sektora alebo fúziou s ním, 
alebo po odpísaní záväzkov inštitúcie alebo 
po konverzii jej dlhu na vlastný kapitál na 
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po konverzii jej dlhu na vlastný kapitál na 
účely rekapitalizácie.

účely rekapitalizácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Helmut Scholz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

29a.Súčasnú hospodársku krízu z veľkej 
časti spôsobil finančný priemysel, keď sa 
mnohí aktéri stali príliš veľkými na 
vyhlásenie úpadku a bolo nutné 
zachrániť ich pomocou vonkajších 
zdrojov z verejných prostriedkov. 
V protiklade k akejkoľvek logike trhového 
hospodárstva došlo k zoštátneniu strát 
a privatizácii ziskov. Kľúčová úloha 
finančných inštitúcií spočíva 
v nasmerovaní úspor do produktívnych 
investícií, pričom finančný sektor  by mal 
byť zredukovaný na základné funkcie. 
Z toho vyplýva, že krízová situácia 
inštitúcií, ktoré dosiahli takú veľkosť 
a úroveň prepojenosti, ktorá bude 
pravdepodobne predstavovať systematickú 
hrozbu pre fungovanie ekonomík 
jednotlivých členských štátov alebo celej 
Európskej únie, by sa mala riešiť 
prostredníctvom príslušných nástrojov, 
keďže z dlhodobého hľadiska to povedie k 
vyváženejšiemu a udržateľnejšiemu rastu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Helmut Scholz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Obmedzenia práv akcionárov a 
veriteľov by mali byť v súlade s článkom 
52 Charty základných práv. Nástroje 
riešenia krízových situácií by sa preto mali 
uplatňovať len na tie inštitúcie, ktoré sú v 
úpadku alebo pravdepodobne budú v 
úpadku, a len ak je to nevyhnutné na 
dosahovanie cieľa vo verejnom záujme,
ktorým je zachovať finančnú stabilitu.
Nástroje riešenia krízových situácií by sa 
mali uplatniť najmä vtedy, keď inštitúciu 
nemožno zlikvidovať v rámci bežného 
konkurzného konania bez narušenia 
stability finančného systému, keď sú 
potrebné opatrenia na zabezpečenie 
rýchleho prevodu a pokračovania 
vykonávania systémovo významných 
funkcií a keď neexistujú žiadne reálne 
vyhliadky na akékoľvek alternatívne 
riešenie súkromného sektora, ktoré okrem 
iného zahŕňa zvýšenie kapitálu zo strany 
existujúcich akcionárov alebo akejkoľvek 
tretej strany, ktoré by postačovalo na 
obnovenie úplnej životaschopnosti
inštitúcie.

(31) Nástroje riešenia krízových situácií by 
sa mali uplatňovať na tie inštitúcie, ktoré 
sú v úpadku alebo pravdepodobne budú 
v úpadku, alebo na inštitúcie, ktoré 
dosiahli kritickú veľkosť, a len ak je to 
nevyhnutné na dosiahnutie cieľa finančnej 
stability a udržateľného a vyváženého 
hospodárskeho rastu vo všeobecnom
záujme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Helmut Scholz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Zasahovanie do práva vlastniť 
majetok by nemalo byť neprimerané. V 
dôsledku toho by dotknutým akcionárom a 
veriteľom nemali vzniknúť väčšie straty, 
než aké by im boli vznikli v prípade 
likvidácie inštitúcie v čase prijatia 
rozhodnutia o riešení krízovej situácie. V 

(32) Zasahovanie do práva vlastniť 
majetok by nemalo byť neprimerané a vždy 
by malo byť v súlade s ochranou 
všeobecného verejného záujmu. V 
dôsledku toho by dotknutým akcionárom a 
veriteľom nemali vzniknúť väčšie straty, 
než aké by im boli vznikli v prípade 
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prípade čiastočného prevodu aktív 
inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, 
na súkromného kupujúceho alebo na 
preklenovaciu inštitúciu by sa zvyšná časť 
inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, 
mala zlikvidovať v rámci bežného 
konkurzného konania. S cieľom chrániť 
existujúcich akcionárov a veriteľov 
inštitúcie počas likvidácie by títo akcionári 
a veritelia mali mať nárok na to, aby im 
boli vyplatené ich pohľadávky aspoň v 
takej výške, akú by podľa odhadov boli 
bývali získali v prípade likvidácie celej 
inštitúcie v rámci bežného konkurzného 
konania.

likvidácie inštitúcie v čase prijatia 
rozhodnutia o riešení krízovej situácie. V 
prípade čiastočného prevodu aktív 
inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, 
na súkromného kupujúceho alebo na 
preklenovaciu inštitúciu by sa zvyšná časť 
inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, 
mala zlikvidovať v rámci bežného 
konkurzného konania. S cieľom chrániť 
existujúcich akcionárov a veriteľov 
inštitúcie počas likvidácie by títo akcionári 
a veritelia mali mať nárok na to, aby im 
boli vyplatené ich pohľadávky aspoň v 
takej výške, akú by podľa odhadov boli 
bývali získali v prípade likvidácie celej 
inštitúcie v rámci bežného konkurzného 
konania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Komisia by mala stanoviť rámec pre 
opatrenia na riešenie krízových situácií, 
ktoré sa majú prijať podľa okolností 
prípadu, a mala by byť schopná určiť 
všetky potrebné nástroje riešenia krízových 
situácií, ktoré sa majú použiť. V tomto 
jednoznačnom a presnom rámci by rada 
mala prijať rozhodnutie o podrobnom 
programe riešenia krízových situácií. 
Príslušné nástroje riešenia krízových 
situácií by mali zahŕňať nástroj odpredaja 
obchodnej činnosti, nástroj preklenovacej 
inštitúcie, nástroj záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov a nástroj oddelenia 
aktív, ktoré sa stanovujú aj v smernici []. 
Rámec by mal takisto umožniť posúdiť, či 
sú splnené podmienky na odpísanie a 

(36) Komisia by na základe návrhov 
plánov riešení vypracovaných radou pre 
riešenie krízových situácií mala stanoviť 
rámec pre opatrenia na riešenie krízových 
situácií, ktoré sa majú prijať podľa 
okolností prípadu, a mala by byť schopná 
určiť všetky potrebné nástroje riešenia 
krízových situácií, ktoré sa majú použiť. V 
tomto jednoznačnom a presnom rámci by 
rada pre riešenie krízových situácií mala 
rýchlo a efektívne prijať rozhodnutie o 
podrobnom programe riešenia krízových 
situácií. Príslušné nástroje riešenia 
krízových situácií by mali zahŕňať nástroj 
odpredaja obchodnej činnosti, nástroj 
preklenovacej inštitúcie, nástroj záchrany 
pomocou vnútorných zdrojov a nástroj 
oddelenia aktív, ktoré sa stanovujú aj v 
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konverziu kapitálových nástrojov. smernici []. Rámec by mal takisto umožniť 
posúdiť, či sú splnené podmienky na 
odpísanie a konverziu kapitálových 
nástrojov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 57
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Účinným režimom riešenia krízových 
situácií by sa mali minimalizovať náklady 
na riešenie krízovej situácie inštitúcie v 
úpadku, ktoré znášajú daňovníci. Takisto 
by sa ním malo zabezpečiť, aby bez 
ohrozenia finančnej stability bolo možné 
riešiť aj krízové situácie veľkých inštitúcií 
systémového významu. Nástroj záchrany 
pomocou vnútorných zdrojov dosahuje 
tento cieľ tak, že zabezpečuje, aby 
akcionári a veritelia subjektu utrpeli 
primerané straty a znášali primeranú časť 
uvedených nákladov. Na tento účel by sa v 
zmysle odporúčania Rady pre finančnú 
stabilitu do rámca pre riešenie krízových 
situácií mali zahrnúť štatutárne právomoci 
odpísať dlh ako dodatočná možnosť spolu s 
ďalšími nástrojmi riešenia krízových 
situácií.

(39) Rýchlym a účinným režimom riešenia 
krízových situácií by sa mali 
minimalizovať náklady na riešenie krízovej 
situácie inštitúcie v úpadku, ktoré znášajú 
daňovníci. Takisto by sa ním malo 
zabezpečiť, aby bez ohrozenia finančnej 
stability bolo možné riešiť aj krízové 
situácie veľkých inštitúcií systémového 
významu. Nástroj záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov dosahuje tento cieľ tak, 
že zabezpečuje, aby akcionári a veritelia 
subjektu utrpeli primerané straty a znášali 
primeranú časť uvedených nákladov. Na 
tento účel by sa v zmysle odporúčania 
Rady pre finančnú stabilitu do rámca pre 
riešenie krízových situácií mali zahrnúť 
štatutárne právomoci odpísať dlh ako 
dodatočná možnosť spolu s ďalšími 
nástrojmi riešenia krízových situácií.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 58
Helmut Scholz

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V pláne riešenia krízových situácií sa 
stanovujú opatrenia na riešenie krízových 
situácií, ktoré môže prijať Komisia alebo 
rada, ak subjekt uvedený v článku 2 alebo 
skupina spĺňajú podmienky na riešenie 
krízových situácií. V pláne riešenia 
krízových situácií sa zohľadňuje celé 
spektrum scenárov vrátane prípadu 
možného idiosynkratického úpadku alebo 
úpadku v čase širšej finančnej nestability 
alebo udalostí na úrovni celého systému. V 
pláne riešenia krízových situácií sa okrem 
použitia fondu zriadeného v súlade s týmto 
nariadením nepočíta so žiadnou 
mimoriadnou verejnou finančnou 
podporou.

4. V pláne riešenia krízových situácií sa 
stanovujú opatrenia na riešenie krízových 
situácií, ktoré môže prijať Komisia alebo 
rada pre riešenie krízových situácií, ak 
subjekt uvedený v článku 2 alebo skupina 
spĺňajú podmienky na riešenie krízových 
situácií. V pláne riešenia krízových situácií 
sa zohľadňuje celé spektrum scenárov
vrátane prípadu možného 
idiosynkratického úpadku alebo úpadku v 
čase širšej finančnej nestability alebo 
udalostí na úrovni celého systému. V pláne 
riešenia krízových situácií sa okrem 
použitia fondu zriadeného v súlade s týmto 
nariadením nepočíta so žiadnou 
mimoriadnou verejnou finančnou 
podporou. Pokiaľ to nemožno zaručiť, 
pretože subjekt dosiahol alebo 
pravdepodobne dosiahne kritickú 
veľkosť, rada zaistí, aby subjekt náležite 
upravil svoju podnikateľskú stratégiu, a 
to tak, aby bolo v prípade úpadku alebo 
krízy možné zabezpečiť riadne riešenie 
krízovej situácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Helmut Scholz

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri vypracúvaní návrhu plánu riešenia 
krízových situácií pre subjekty uvedené v 
článku 2 rada posudzuje rozsah, v akom je 
krízová situácia takéhoto subjektu 
riešiteľná v súlade s týmto nariadením. 
Krízová situácia subjektu sa považuje za 
riešiteľnú, ak je pre orgán pre riešenie 
krízových situácií realizovateľné a 

2. Pri vypracúvaní návrhu plánu riešenia 
krízových situácií pre subjekty uvedené v 
článku 2 rada pre riešenie krízových 
situácií posudzuje rozsah, v akom je 
krízová situácia takéhoto subjektu 
riešiteľná v súlade s týmto nariadením. 
Krízová situácia subjektu sa považuje za 
riešiteľnú, ak je pre orgán pre riešenie 
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dôveryhodné buď zlikvidovať ho v rámci 
bežného konkurzného konania, alebo riešiť 
jeho krízovú situáciu uplatnením rôznych 
nástrojov a právomocí riešenia krízových 
situácií bez toho, aby to malo významné 
nepriaznivé dôsledky pre finančné systémy 
(vrátane okolností širšej finančnej 
nestability alebo udalostí na úrovni celého 
systému) členského štátu, v ktorom sa daný 
subjekt nachádza, alebo iných členských 
štátov alebo Únie, a s cieľom zabezpečiť 
kontinuitu kritických funkcií, ktoré subjekt 
vykonáva.

krízových situácií realizovateľné a 
dôveryhodné buď zlikvidovať ho v rámci 
bežného konkurzného konania, alebo riešiť 
jeho krízovú situáciu uplatnením rôznych 
nástrojov a právomocí riešenia krízových 
situácií bez toho, aby to malo významné 
nepriaznivé dôsledky pre finančné systémy 
(vrátane okolností širšej finančnej 
nestability alebo udalostí na úrovni celého 
systému) členského štátu, v ktorom sa daný 
subjekt nachádza, alebo iných členských 
štátov alebo Únie, a s cieľom zabezpečiť 
kontinuitu kritických funkcií, ktoré subjekt 
vykonáva. Subjekty, ktoré dosiahli 
kritickú veľkosť a ktoré sa považujú za 
subjekty, ktorých krízovú situáciu 
nemožno riešiť existujúcimi nástrojmi 
uvedenými v článku 19, sú podrobené 
náležitej reštrukturalizácii. V tomto 
prípade sú práva vlastniť majetok 
podradené všeobecnému verejnému 
záujmu. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Helmut Scholz

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečiť kontinuitu vykonávania 
kritických funkcií;

a) zabezpečiť kontinuitu vykonávania 
základných bankových funkcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Helmut Scholz

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) prispievať k udržateľnému 
a vyváženému hospodárskemu rastu:

Or. en

Odôvodnenie

Banky, ktoré sú príliš veľké na vyhlásenie úpadku, pravdepodobne zvýšia hospodársku 
nestabilitu v časoch krízy. Nevýhody bánk, ktoré dosiahli kritickú veľkosť, teda prevyšujú ich 
hospodársky prínos.

Pozmeňujúci návrh 62
Helmut Scholz

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri sledovaní uvedených cieľov sa Komisia 
a rada usilujú zabrániť zbytočnému 
znehodnoteniu a minimalizovať náklady 
na riešenie krízových situácií.

Pri sledovaní uvedených cieľov sa Komisia 
a rada pre riešenie krízových situácií
usilujú minimalizovať náklady na riešenie 
krízových situácií a postupovať 
v celkovom všeobecnom záujme, a nie 
v záujme akcionárov a veriteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Helmut Scholz

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak sú splnené všetky podmienky 
stanovené v odseku 2, rada odporučí 
Komisii, aby sa krízová situácia subjektu 
začala riešiť. Odporúčanie zahŕňa aspoň:

5. Ak je splnená jedna z podmienok
stanovených v odseku 2, rada pre riešenie 
krízových situácií odporučí Komisii, aby 
sa krízová situácia subjektu začala riešiť. 
Odporúčanie zahŕňa aspoň:
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Helmut Scholz

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 sa subjekt uvedený v 
článku 2 alebo skupina už nepovažujú za 
životaschopné, len ak sú splnené obe tieto 
podmienky:

2. Na účely odseku 1 sa subjekt uvedený v 
článku 2 alebo skupina už nepovažujú za 
životaschopné, ak je splnená jedna z 
týchto podmienok:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na otázky, ktoré rade adresoval 
Európsky parlament alebo Rada, odpovedá 
rada ústne alebo písomne v súlade s 
vlastnými postupmi a v prítomnosti 
zástupcov z ktorýchkoľvek zúčastnených 
členských štátov, ktorých menou nie je 
euro.

6. Na otázky, ktoré rade pre riešenie 
krízových situácií adresoval Európsky 
parlament alebo Rada, odpovedá rada ústne 
alebo písomne v súlade s vlastnými 
postupmi a v prítomnosti zástupcov z 
ktorýchkoľvek zúčastnených členských 
štátov, ktorých menou nie je euro. Rada 
pre riešenie krízových situácií 
v primeranej lehote odpovie na otázky, 
ktoré jej boli položené.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 66
Andrew Duff
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Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Výkonný riaditeľ na požiadanie 
uskutoční dôverné ústne rozhovory za 
zatvorenými dverami s predsedom a 
podpredsedami príslušného výboru 
Európskeho parlamentu, ak sú takéto 
rozhovory potrebné na vykonávanie 
právomocí Európskeho parlamentu podľa 
zmluvy. Medzi Európskym parlamentom a 
radou sa uzavrie dohoda o podrobných 
podmienkach organizovania takýchto 
rozhovorov, aby sa zabezpečila úplná 
dôvernosť v súlade s povinnosťami 
zachovania dôvernosti, ktoré má ECB ako 
príslušný orgán podľa príslušného práva 
Únie.

7. Výkonný riaditeľ na požiadanie 
uskutoční dôverné ústne rozhovory za 
zatvorenými dverami s predsedom a 
koordinátormi príslušného výboru 
Európskeho parlamentu, ak sú takéto 
rozhovory potrebné na vykonávanie 
právomocí Európskeho parlamentu podľa 
zmluvy. Medzi Európskym parlamentom a 
radou pre riešenie krízových situácií sa 
uzavrie dohoda o podrobných 
podmienkach organizovania takýchto 
rozhovorov, aby sa zabezpečila úplná 
dôvernosť v súlade s povinnosťami 
zachovania dôvernosti, ktoré má ECB ako 
príslušný orgán podľa príslušného práva 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Andrew Duff

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. Rada pre riešenie krízových situácií
postúpi svoju výročnú správu národným 
parlamentom zúčastnených štátov. 
Národné parlamenty môžu rade pre 
riešenie krízových situácií predložiť 
odôvodnené stanovisko k tejto výročnej 
správe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Andrew Duff
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Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výkonné zasadnutia rady zvoláva výkonný 
riaditeľ z vlastnej iniciatívy alebo na 
žiadosť dvoch členov a týmto zasadnutiam 
aj predsedá. Rada na svoje výkonné 
zasadnutia môže ad hoc prizývať 
pozorovateľov.

Rada pre riešenie krízových situácií môže 
na svoje výkonné zasadnutia ad hoc 
prizývať pozorovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výkonný riaditeľ a zástupca výkonného 
riaditeľa sú vymenovaní na základe zásluh, 
kvalifikácie, znalosti bankových a 
finančných záležitostí a skúseností 
súvisiacich s finančným dohľadom a 
reguláciou.

4. Výkonný riaditeľ a zástupca výkonného 
riaditeľa sú vymenovaní na základe zásluh, 
kvalifikácie, znalosti bankových a 
finančných záležitostí a skúseností 
súvisiacich s finančným dohľadom a 
reguláciou. Vymenovania by sa mali 
podľa možnosti takisto zakladať na 
zásade rovnosti medzi mužmi a ženami.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 70
Andrew Duff

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Po vypočutí rady na jej plenárnom 
zasadnutí Komisia navrhuje Rade zoznam 

5. Po vypočutí rady pre riešenie krízových 
situácií na jej plenárnom zasadnutí 
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kandidátov na vymenovanie výkonného 
riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa. 
Po vypočutí Európskeho parlamentu Rada 
vymenuje výkonného riaditeľa a zástupcu 
výkonného riaditeľa.

Komisia navrhuje Rade zoznam 
kandidátov na vymenovanie výkonného 
riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa. 
Po získaní súhlasu Európskeho parlamentu 
Rada vymenuje výkonného riaditeľa a 
zástupcu výkonného riaditeľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Constance Le Grip

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Po vypočutí rady na jej plenárnom 
zasadnutí Komisia navrhuje Rade zoznam 
kandidátov na vymenovanie výkonného 
riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa. .
Po vypočutí Európskeho parlamentu Rada 
vymenuje výkonného riaditeľa a zástupcu 
výkonného riaditeľa.

5. Po vypočutí rady pre riešenie krízových 
situácií na jej plenárnom zasadnutí 
Komisia navrhuje Rade a Európskemu 
parlamentu zoznam kandidátov na 
vymenovanie výkonného riaditeľa a 
zástupcu výkonného riaditeľa. Po 
schválení zo strany Európskeho 
parlamentu Rada vymenuje výkonného 
riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 72
Helmut Scholz

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Po vypočutí rady na jej plenárnom 
zasadnutí Komisia navrhuje Rade zoznam 
kandidátov na vymenovanie výkonného 
riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa. 
Po vypočutí Európskeho parlamentu Rada 
vymenuje výkonného riaditeľa a zástupcu 
výkonného riaditeľa.

5. Po vypočutí rady pre riešenie krízových 
situácií na jej plenárnom zasadnutí 
Komisia navrhuje Rade a Európskemu 
parlamentu zoznam kandidátov na 
vymenovanie výkonného riaditeľa a 
zástupcu výkonného riaditeľa. Po získaní 
súhlasu Európskeho parlamentu Rada 
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vymenuje výkonného riaditeľa a zástupcu 
výkonného riaditeľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Andrew Duff

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Ak už výkonný riaditeľ alebo zástupca 
výkonného riaditeľa nespĺňajú podmienky 
potrebné na plnenie svojich povinností 
alebo boli uznaní vinnými zo závažného 
pochybenia, môže Rada na návrh Komisie 
a po vypočutí Európskeho parlamentu 
odvolať výkonného riaditeľa alebo 
zástupcu výkonného riaditeľa z funkcie.

8. Ak už výkonný riaditeľ alebo zástupca 
výkonného riaditeľa nespĺňajú podmienky 
potrebné na plnenie svojich povinností 
alebo boli uznaní vinnými zo závažného 
pochybenia, môže Rada na návrh Komisie 
a po získaní súhlasu Európskeho 
parlamentu odvolať výkonného riaditeľa 
alebo zástupcu výkonného riaditeľa z 
funkcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Andrew Duff

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty ani iný verejný či 
súkromný subjekt sa nesmú snažiť 
ovplyvňovať výkonného riaditeľa a 
zástupcu výkonného riaditeľa pri plnení 
ich úloh.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 75
Andrew Duff

Návrh nariadenia
Článok 69 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 69a
Fiškálny zabezpečovací mechanizmus

Do piatich rokov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia sa vytvorí 
spoločný úverový nástroj Únie, ktorým sa 
Európskemu mechanizmu pre stabilitu 
pridelí funkcia fiškálneho 
zabezpečovacieho mechanizmu pre fond. 
Toto opatrenie sa považuje za súčasť 
postupu preskúmania jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií 
stanoveného v článku 83.

Or. en


