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Pozměňovací návrh 42
Vital Moreira

Návrh nařízení
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na druhý odstavec článku 1, 
články 10 a 11 Smlouvy o Evropské unii 
(SEU) a článek 15 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU),

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V minulých desetiletích učinila Unie 
významný pokrok ve vytváření vnitřního 
trhu pro bankovní služby. V důsledku toho 
drží v mnoha státech významný tržní podíl 
bankovní skupiny, jež mají ústředí v jiném 
členském státě, a úvěrové instituce 
rozložily svou obchodní činnost na různé 
zeměpisné oblasti, a to zvláště uvnitř 
eurozóny.

(1) V minulých desetiletích učinila Unie 
významný pokrok ve vytváření vnitřního 
trhu pro bankovní služby a dosáhla 
významné deregulace finančních trhů. V 
důsledku toho drží v mnoha státech 
významný tržní podíl bankovní skupiny, 
jež mají ústředí v jiném členském státě, a 
úvěrové instituce rozložily svou obchodní 
činnost na různé zeměpisné oblasti, a to 
zvláště uvnitř eurozóny.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1 a) V důsledku deregulace finančních 
trhů prováděly tržní subjekty 
v nadměrném rozsahu spekulace 
s různými druhy finančních produktů, 
z makroekonomického hlediska často bez 
jakékoli přidané hodnoty. Toto chování 
lze považovat za jeden z hlavních důvodů 
současné finanční a dluhové krize. V řadě 
členských států EU orgány dohledu buď 
nebyly schopny tyto problémy odhalit, 
nebo na ně nebyly schopny náležitým 
způsobem reagovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zachování a prohloubení vnitřního 
trhu bankovních služeb je zásadní pro 
podporu hospodářského oživení v Unii. 
Nicméně se ukazuje být čím dál víc 
problematické. Je prokázáno, že integrace 
bankovních trhů v Unii se pomalu 
zastavuje.

(2) Zdravé fungování finančních systémů, 
které slouží potřebám veřejného 
blahobytu a reálné ekonomice, je zásadní 
pro podporu hospodářského oživení v Unii. 
Nicméně se ukazuje být čím dál víc 
problematické.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Marietta Giannakou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zachování a prohloubení vnitřního trhu 
bankovních služeb je zásadní pro podporu 
hospodářského oživení v Unii. Nicméně se 
ukazuje být čím dál víc problematické. Je 
prokázáno, že integrace bankovních trhů v 
Unii se pomalu zastavuje.

(2) Zachování a prohloubení vnitřního trhu 
bankovních služeb je zásadní pro podporu 
hospodářského oživení v Unii. Nicméně se 
ukazuje být čím dál víc problematické. Je 
prokázáno, že integrace bankovních trhů v 
Unii se pomalu zastavuje. Očekává se, že 
bankovní systém se bude v Evropské unii 
dále koncentrovat a že se v důsledku toho 
výrazně sníží počet úvěrových institucí, 
které působí ve všech členských státech 
eurozóny.

Or. el

Pozměňovací návrh 47
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Orgány dohledu musí současně posílit 
svůj kontrolní dohled, aby se v něm 
odrazily zkušenosti z finanční krize 
minulých let, a musí být schopny dohlížet 
na velmi složité a propojené trhy a 
instituce.

(3) Orgány dohledu musí současně posílit 
svůj kontrolní dohled, aby se v něm 
odrazily zkušenosti z finanční krize 
minulých let, a musí být schopny dohlížet 
na velmi složité a potenciálně nebezpečné 
propojené trhy a instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Dohled nad jednotlivými bankami bude 
nadále z velké části spadat do působnosti 

(4) Dohled nad jednotlivými bankami bude 
nadále z velké části spadat do působnosti 
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vnitrostátních orgánů. Omezuje se tím 
účinnost dohledu a možnost, že se orgánům 
dohledu podaří chápat dobrý stav 
bankovního sektoru po celé Unii stejným 
způsobem. Aby se zachovaly a posílily 
pozitivní účinky integrace trhů na růst a
blahobyt, měly by se více integrovat 
povinnosti dohledu.

vnitrostátních orgánů. Omezuje se tím 
účinnost dohledu a možnost, že se orgánům 
dohledu podaří chápat dobrý stav 
bankovního sektoru po celé Unii stejným 
způsobem. Aby bylo dosaženo cílů 
udržitelného hospodářského růstu, 
zvyšování blahobytu a sociální 
spravedlnosti, měly by se více integrovat 
povinnosti dohledu. Celkovým cílem 
tohoto právního předpisu je zvýšit úroveň 
dohledu nad evropskými finančními trhy 
za účelem ochrany státních rozpočtů a 
daňových poplatníků před riziky 
spojenými se spekulacemi ze strany 
subjektů působících na finančních trzích 
a jejich škodlivým jednáním.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Odolnost úvěrových institucí je v 
mnoha případech stále úzce napojena na 
členský stát, v němž jsou usazeny. 
Pochybnosti o udržitelnosti veřejného 
dluhu, vyhlídkách na ekonomický růst a 
životaschopnosti úvěrových institucí 
vytvářejí negativní, vzájemně se posilující 
tržní trendy. To může být rizikové pro 
životaschopnost některých úvěrových 
institucí, jakož i pro stabilitu finančního 
systému a může to znamenat výraznou 
zátěž pro již tak napjaté veřejné finance 
dotčených členských států. Tento problém 
vytváří specifická rizika uvnitř eurozóny, 
kde se kvůli jednotné měně zvyšuje 
pravděpodobnost, že negativní vývoj v 
jednom státě ohrozí hospodářský vývoj a 
stabilitu v celé eurozóně.

(5) Odolnost úvěrových institucí je v 
mnoha případech stále úzce napojena na 
členský stát, v němž jsou usazeny. 
Pochybnosti o udržitelnosti veřejného 
dluhu, vyhlídkách na ekonomický růst a 
životaschopnosti úvěrových institucí 
vytvářejí negativní, vzájemně se posilující 
tržní trendy. To může být rizikové pro
životaschopnost některých úvěrových 
institucí, jakož i pro stabilitu finančního 
systému, a znamená to výraznou zátěž pro 
již tak napjaté veřejné finance dotčených 
členských států. Tento problém vytváří 
specifická rizika uvnitř eurozóny, kde se 
kvůli jednotné měně zvyšuje 
pravděpodobnost, že negativní vývoj v 
jednom státě ohrozí hospodářský vývoj a 
stabilitu v celé eurozóně.
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Pozměňovací návrh 50
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Evropský orgán pro bankovnictví, 
zřízený v roce 2011 nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze 
dne 24. listopadu 2010 o zřízení 
Evropského orgánu dohledu (Evropského 
orgánu pro bankovnictví), a Evropský 
systém dohledu nad finančním trhem, 
zřízený článkem 2 uvedeného nařízení a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 
2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění) a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 
2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro cenné papíry a 
trhy), značně zlepšily spolupráci mezi 
orgány bankovního dohledu v Unii. 
Evropský orgán pro bankovnictví 
významným způsobem přispívá k rozvoji 
souboru jednotných pravidel pro finanční 
služby v Unii a sehrál zásadní úlohu v 
jednotném provádění rekapitalizace 
velkých úvěrových institucí Unie, na které 
se dohodla Evropská rada v říjnu 2011.

(6) Evropský orgán pro bankovnictví, 
zřízený v roce 2011 nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze 
dne 24. listopadu 2010 o zřízení 
Evropského orgánu dohledu (Evropského 
orgánu pro bankovnictví), a Evropský 
systém dohledu nad finančním trhem, 
zřízený článkem 2 uvedeného nařízení a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 
2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění) a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 
2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro cenné papíry a 
trhy), značně zlepšily spolupráci mezi 
orgány bankovního dohledu v Unii. 
Evropský orgán pro bankovnictví 
významným způsobem přispívá k rozvoji 
souboru jednotných pravidel pro finanční 
služby v Unii a musí se stát nejvyšším 
garantem harmonizovaného provádění
pravidel obezřetnostního dohledu nad 
bankami v Unii, která zavedou v oblasti 
regulace a dohledu kvalitní společné 
normy a postupy, včetně souvisejících 
metodik a metrik, sledování, hodnocení 
a vynucování jednotného uplatňování 
právně závazných aktů Unie
a prostředkování při řešení neshod mezi 
příslušnými orgány zapojenými do 
jednotného mechanismu dohledu a při 
jejich urovnávání.
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Pozměňovací návrh 51
Vital Moreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Zásada upřímné spolupráce mezi 
evropskými orgány je zakotvena ve 
Smlouvách, konkrétně v čl. 13 odst. 2 
SEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Měla by proto být vytvořena evropská 
bankovní unie, která bude podložena 
skutečně jednotným souborem pravidel 
pro finanční služby na celém jednotném 
trhu a bude se skládat z jednotného 
mechanismu dohledu a společného rámce 
pro pojištění vkladů a restrukturalizaci. 
Vzhledem k úzkému propojení a k 
interakci mezi členskými státy, které sdílejí 
jednotnou měnu, by bankovní unie měla
zahrnovat alespoň všechny členské státy 
eurozóny. V zájmu zachování a 
prohloubení vnitřního trhu by v rozsahu, v 
němž to bude institucionálně možné, měla 
být bankovní unie otevřena též účasti 
dalších členských států.

(9) Měl by proto být vytvořen jednotný 
soubor pravidel pro finanční služby na 
celém jednotném trhu, evropská příručka o 
dohledu vypracovaná Evropským orgánem 
pro bankovnictví (EBA) a společný rámec 
pro pojištění vkladů a restrukturalizaci. 
Vzhledem k úzkému propojení a k 
interakci mezi členskými státy, které sdílejí 
jednotnou měnu, by jednotný 
mechanismus dohledu měl zahrnovat 
alespoň všechny členské státy eurozóny. 
V zájmu omezení rizik, která mohou 
finanční trhy představovat pro evropský 
integrační proces, a v rozsahu, v němž to 
bude institucionálně možné, by měl 
v blízké budoucnosti vzniknout jednotný 
mechanismus dohledu vztahující se na 
celou Evropskou unii.
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Pozměňovací návrh 53
György Schöpflin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Měla by proto být vytvořena evropská 
bankovní unie, která bude podložena 
skutečně jednotným souborem pravidel pro 
finanční služby na celém jednotném trhu a 
bude se skládat z jednotného mechanismu 
dohledu a společného rámce pro pojištění 
vkladů a restrukturalizaci. Vzhledem k 
úzkému propojení a k interakci mezi 
členskými státy, které sdílejí jednotnou 
měnu, by bankovní unie měla zahrnovat 
alespoň všechny členské státy eurozóny. V 
zájmu zachování a prohloubení vnitřního 
trhu by v rozsahu, v němž to bude 
institucionálně možné, měla být bankovní 
unie otevřena též účasti dalších členských 
států.

(9) Měla by proto být vytvořena evropská 
bankovní unie, která bude podložena 
skutečně jednotným souborem pravidel pro 
finanční služby na celém jednotném trhu a 
bude se skládat z jednotného mechanismu 
dohledu a společného rámce pro pojištění 
vkladů a restrukturalizaci. Vzhledem k 
úzkému propojení a k interakci mezi 
členskými státy, které sdílejí jednotnou 
měnu, by bankovní unie měla zahrnovat 
alespoň všechny členské státy eurozóny. V 
zájmu zachování a prohloubení vnitřního 
trhu by v rozsahu, v němž to bude 
institucionálně možné, měla být bankovní 
unie otevřena též účasti dalších členských 
států, jejichž měnou není euro, které však 
v souladu s článkem 6 navázaly těsnou 
spolupráci s ECB.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Jednotný mechanismus dohledu je 
prvním krokem k vytvoření bankovní unie 
a měl by zajistit, aby politika Unie týkající 
se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými 
institucemi byla zavedena soudržně a 
efektivně, aby jednotný soubor pravidel 

(10) Jednotný mechanismus dohledu by
měl zajistit, aby politika Unie týkající se 
obezřetnostního dohledu nad úvěrovými 
institucemi byla zavedena soudržně a 
efektivně, aby jednotný soubor pravidel 
pro finanční služby byl používán 
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pro finanční služby byl používán 
rovnocenným způsobem na úvěrové 
instituce ve všech dotčených členských 
státech a aby tyto úvěrové instituce 
podléhaly dohledu nejvyšší kvality, jenž 
nebude omezován úvahami jiné než 
obezřetnostní povahy. Jednotný 
mechanismus dohledu je základem pro 
další kroky směřující k bankovní unii. 
Uplatňuje se tak zásada, že zavedení 
společných mechanismů intervence v 
případě krize by měly předcházet společné 
kontroly, které by snížily pravděpodobnost, 
že mechanismy intervence bude třeba 
použít.

rovnocenným způsobem na úvěrové 
instituce ve všech dotčených členských 
státech a aby tyto úvěrové instituce 
podléhaly dohledu nejvyšší kvality, jenž 
nebude omezován úvahami jiné než 
obezřetnostní povahy. Zapojení stávajících 
vnitrostátních orgánů dohledu zajistí 
dostupnost zdrojů a znalost vnitrostátní 
právních a daňových systémů, jakož i 
konkrétních podmínek a struktur trhu 
v rámci členských států. Jednotný 
mechanismus dohledu by se mohl stát
základem pro další kroky směřující k 
bankovní unii. Uplatňuje se tak zásada, že 
zavedení společných mechanismů 
intervence v případě krize by měly 
předcházet společné kontroly, které by 
snížily pravděpodobnost, že mechanismy 
intervence bude třeba použít.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Evropská centrální banka jako 
centrální banka eurozóny s rozsáhlými 
odbornými znalostmi o 
makroekonomických záležitostech a 
záležitostech finanční stability má dobré 
předpoklady k plnění úkolů týkajících se 
dohledu se zaměřením na ochranu stability 
evropského finančního systému. Pro 
bankovní dohled jsou centrální banky 
příslušné již v mnoha členských státech.
Evropské centrální bance by proto měly 
být svěřeny zvláštní úkoly týkající se 
politik, které se vztahují k dohledu nad 
úvěrovými institucemi v eurozóně.

(11) Evropská centrální banka jako 
centrální banka eurozóny s rozsáhlými 
odbornými znalostmi o 
makroekonomických záležitostech a 
záležitostech finanční stability má dobré 
předpoklady k plnění specifických úkolů 
týkajících se dohledu se zaměřením na 
ochranu stability evropského finančního 
systému, a to v rámci citlivého rozdělení 
úkolů mezi ni a stávající vnitrostátní 
orgány dohledu. Na přechodné období, 
dokud nebudou důkladně prošetřeny 
veškeré právní aspekty, by Evropské 
centrální bance měly být v souladu s tímto 
nařízením svěřeny zvláštní úkoly týkající 
se politik, které se vztahují k dohledu nad 
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některými úvěrovými institucemi v 
eurozóně. V rámci jednotného 
mechanismu dohledu musí příslušné 
vnitrostátní orgány plnit veškeré funkce, 
které nejsou v působnosti přímého 
dohledu ECB.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Evropská centrální banka jako 
centrální banka eurozóny s rozsáhlými 
odbornými znalostmi o 
makroekonomických záležitostech a 
záležitostech finanční stability má dobré 
předpoklady k plnění úkolů týkajících se 
dohledu se zaměřením na ochranu stability
evropského finančního systému. Pro 
bankovní dohled jsou centrální banky 
příslušné již v mnoha členských státech. 
Evropské centrální bance by proto měly 
být svěřeny zvláštní úkoly týkající se 
politik, které se vztahují k dohledu nad 
úvěrovými institucemi v eurozóně.

(11) Evropská centrální banka jako 
centrální banka eurozóny s rozsáhlými 
odbornými znalostmi o 
makroekonomických záležitostech a 
záležitostech finanční stability má dobré 
předpoklady k plnění úkolů týkajících se 
dohledu se zaměřením na ochranu stability 
evropského finančního systému. Její 
zapojení přispěje k vyšší důvěryhodnosti a 
účinnosti jednotného mechanismu 
dohledu. Pro bankovní dohled jsou na 
druhé straně centrální banky příslušné již 
ve většině členských států, a v rámci 
dlouhodobé vize silnější hospodářské a 
měnové unie je proto také důležité této 
příležitosti využít k posílení úlohy ECB 
jako skutečné centrální banky. Oproti 
návrhům na budoucí vytvoření nového 
evropského orgánu příslušného pro 
bankovní dohled má dále toto řešení také 
tu výhodu, že nezvyšuje složitost 
institucionální architektury EU. Evropské 
centrální bance by proto měly být svěřeny 
zvláštní úkoly týkající se politik, které se 
vztahují k dohledu nad úvěrovými 
institucemi v eurozóně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
György Schöpflin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Evropská centrální banka jako 
centrální banka eurozóny s rozsáhlými
odbornými znalostmi o 
makroekonomických záležitostech a
záležitostech finanční stability má dobré 
předpoklady k plnění úkolů týkajících se 
dohledu se zaměřením na ochranu stability 
evropského finančního systému. Pro 
bankovní dohled jsou centrální banky 
příslušné již v mnoha členských státech. 
Evropské centrální bance by proto měly 
být svěřeny zvláštní úkoly týkající se 
politik, které se vztahují k dohledu nad 
úvěrovými institucemi v eurozóně.

(11) Evropská centrální banka jako 
centrální banka eurozóny, která má přístup 
k nejrůznějším informačním zdrojům a
všeobecně uznávané odborné znalosti 
a která si v době krize dokázala udržet 
svou důvěryhodnost, má dobré 
předpoklady k plnění úkolů týkajících se 
dohledu se zaměřením na ochranu stability 
evropského finančního systému. Pro 
bankovní dohled jsou centrální banky 
příslušné již v mnoha členských státech. 
Evropské centrální bance by proto měly 
být svěřeny zvláštní úkoly týkající se 
politik, které se vztahují k dohledu nad 
úvěrovými institucemi v eurozóně.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Evropské centrální bance by měly 
svěřeny zvláštní úkoly týkající se dohledu, 
jež jsou zásadní pro zajištění soudržného a 
účinného provádění politiky Unie týkající 
se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými 
institucemi, ostatní úkoly by však měly 
zůstat v pravomoci vnitrostátních orgánů. 
Evropská centrální banka by měla mít 
mimo jiné za úkol přijímat opatření k 
udržování makroobezřetnostní stability.

(12) Evropské centrální bance by měly 
svěřeny zvláštní úkoly týkající se dohledu, 
jež jsou zásadní pro zajištění soudržného a 
účinného provádění politiky Unie týkající 
se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými 
institucemi, ostatní úkoly by však měly 
zůstat v pravomoci vnitrostátních orgánů. 
S ohledem na tyto úkoly a úvěrové 
instituce, které nespadají pod přímý 
dohled ECB, musí členské státy zajistit, 
aby vnitrostátní příslušné orgány 
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vykonávaly dohled účinným a důsledným 
způsobem v rámci jednotného 
mechanismu dohledu. Evropská centrální 
banka by měla mít mimo jiné za úkol 
přijímat opatření k udržování 
makroobezřetnostní stability.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Marietta Giannakou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Evropské centrální bance by měly 
svěřeny zvláštní úkoly týkající se dohledu, 
jež jsou zásadní pro zajištění soudržného a 
účinného provádění politiky Unie týkající 
se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými 
institucemi, ostatní úkoly by však měly 
zůstat v pravomoci vnitrostátních orgánů. 
Evropská centrální banka by měla mít 
mimo jiné za úkol přijímat opatření k 
udržování makroobezřetnostní stability.

(12) Evropské centrální bance by měly 
svěřeny zvláštní úkoly týkající se dohledu, 
jež jsou zásadní pro zajištění soudržného a 
účinného provádění politiky Unie týkající 
se obezřetnostního dohledu nad úvěrovými 
institucemi, ostatní úkoly by však měly 
zůstat v pravomoci vnitrostátních orgánů. 
Evropská centrální banka by měla mít 
mimo jiné za úkol přijímat opatření k 
udržování makroobezřetnostní stability. 
Svěření pravomocí v oblasti dohledu 
měnovému orgánu by proto nemělo vést 
k tomu, že tento orgán ztratí ze zřetele svůj 
prvořadý cíl, jímž je zajištění stability cen.

Or. el

Pozměňovací návrh 60
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) K zajištění stability finančního 
systému je nezbytná bezpečnost a odolnost 

(13) Obzvláště velkou hrozbu pro evropské 
ekonomiky představují systémové finanční 
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velkých bank. Nicméně nedávné 
zkušenosti dokládají, že hrozbu pro 
finanční stabilitu mohou představovat i 
menší banky. Evropská centrální banka by 
proto měla mít možnost vykonávat dohled
nad všemi bankami zúčastněných 
členských států.

instituce (SIFI). ECB zajistí, aby tyto 
instituce uplatňovaly obchodní modely, 
které slouží zájmům lidí a reálné 
ekonomiky, nikoli jejich akcionářům. 
Evropská centrální banka by z tohoto 
důvodu měla nad těmito institucemi 
vykonávat dohled v úzké spolupráci 
s vnitrostátními orgány dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Předchozí povolení k přístupu k 
činnosti úvěrových institucí je klíčovou 
obezřetnostní technikou k zajištění toho, že 
tyto činnosti vykonávají pouze 
provozovatelé se zdravou ekonomickou 
základnou, organizace schopné vyrovnat se 
se specifickými riziky plynoucími z 
přijímání vkladů a poskytování úvěrů a 
vhodné vedoucí osoby. Evropská centrální 
banka by proto měla být pověřena povolení 
úvěrovým institucím vydávat a měla by být 
rovněž příslušná pro jejich odnětí.

(14) Předchozí povolení k přístupu k 
činnosti úvěrových institucí je klíčovou 
obezřetnostní technikou k zajištění toho, že 
tyto činnosti vykonávají pouze 
provozovatelé se zdravou ekonomickou 
základnou, organizace schopné vyrovnat se 
se specifickými riziky plynoucími z 
přijímání vkladů a poskytování úvěrů a
vhodné vedoucí osoby. V oblasti 
působnosti článku 4 tohoto nařízení by 
proto Evropská centrální banka měla být 
pověřena povolení úvěrovým institucím 
vydávat a měla by být rovněž příslušná pro 
jejich odnětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) K zajištění neustálé přiměřenosti a 
dobrého finančního stavu vlastníků 
úvěrové instituce je nezbytně potřeba 
posoudit vhodnost nového vlastníka před 
tím, než významný podíl na úvěrové 
instituci zakoupí. Evropská centrální banka 
jako orgán Unie má dobré předpoklady k 
provádění takového posouzení, aniž by 
vytvářela nepřiměřená omezení vnitřního 
trhu. Evropská centrální banka by měla mít 
za úkol posuzovat nabytí a zcizení 
významných účastí v úvěrových 
institucích.

(16) K zajištění neustálé přiměřenosti a 
dobrého finančního stavu vlastníků 
úvěrové instituce je nezbytně potřeba 
posoudit vhodnost nového vlastníka před 
tím, než významný podíl na úvěrové 
instituci zakoupí. Evropská centrální banka 
jako orgán Unie má dobré předpoklady k 
provádění takového posouzení, aniž by 
vytvářela nepřiměřená omezení vnitřního 
trhu. V oblasti působnosti článku 4 tohoto 
nařízení by proto Evropská centrální banka 
měla mít za úkol posuzovat nabytí a 
zcizení významných účastí v úvěrových 
institucích, vyjma účastí veřejných orgánů 
členských států nebo účastí jejich 
regionálních poboček.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Předpokladem pro obezřetnost 
úvěrových institucí je dodržování pravidel 
Unie, která od úvěrových institucí 
požadují, aby držely jistou úroveň kapitálu 
jako zajištění vůči rizikům plynoucím z 
obchodní činnosti úvěrových institucí, aby 
omezily velikost angažovanosti u 
jednotlivých protistran, aby zveřejnily 
informace o finanční situaci úvěrových 
institucí, aby disponovaly dostatkem 
likvidních aktiv k překonání napjatých 
situací na trhu a aby omezily využití 
pákového efektu. Evropská centrální banka 
by měla mít za úkol zajistit dodržování 
těchto pravidel, stanovovat přísnější 
obezřetnostní požadavky a uplatňovat 

(17) Předpokladem pro obezřetnost 
úvěrových institucí je dodržování pravidel 
Unie, která od úvěrových institucí 
požadují, aby držely jistou úroveň kapitálu 
jako zajištění vůči rizikům plynoucím z 
obchodní činnosti úvěrových institucí, aby 
omezily velikost angažovanosti u 
jednotlivých protistran, aby zveřejnily 
informace o finanční situaci úvěrových 
institucí, aby disponovaly dostatkem 
likvidních aktiv k překonání napjatých 
situací na trhu a aby omezily využití 
pákového efektu. V oblasti působnosti 
článku 4 tohoto nařízení by proto 
Evropská centrální banka měla mít za úkol 
zajistit dodržování těchto pravidel, 
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dodatečná opatření vůči úvěrovým 
institucím, avšak pouze v případech, které 
akty Unie konkrétně stanoví.

stanovovat přísnější obezřetnostní 
požadavky a uplatňovat dodatečná opatření 
vůči úvěrovým institucím, avšak pouze v 
případech, které akty Unie konkrétně 
stanoví.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Dodatečné kapitálové polštáře, 
zahrnující bezpečnostní kapitálový polštář 
a proticyklický kapitálový polštář, které 
zajišťují, že úvěrové instituce nahromadí 
během období hospodářského růstu 
dostatečnou kapitálovou základnu, aby 
mohly pokrýt ztráty v nepříznivých 
obdobích, jsou klíčovými obezřetnostními 
nástroji, jež mají zabezpečit dostupnost 
přiměřeného pokrytí ztrát. Evropská 
centrální banka by měla mít za úkol tyto 
polštáře stanovit a zajistit, že je úvěrové 
instituce dodržují.

(18) Dodatečné kapitálové polštáře, 
zahrnující bezpečnostní kapitálový polštář, 
proticyklický kapitálový polštář a polštář 
SIFI v souladu s dohodou obsaženou ve 
směrnici o kapitálových požadavcích 
(CRD IV), které zajišťují, že úvěrové 
instituce nahromadí během období 
hospodářského růstu dostatečnou 
kapitálovou základnu, aby mohly pokrýt 
ztráty v nepříznivých obdobích, jsou 
klíčovými obezřetnostními nástroji, jež 
mají zabezpečit dostupnost přiměřeného 
pokrytí ztrát. V oblasti působnosti článku 
4 tohoto nařízení by proto Evropská 
centrální banka měla mít za úkol tyto 
polštáře stanovit a zajistit, že je úvěrové 
instituce dodržují.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Bezpečnost a odolnost úvěrové 
instituce závisí také na tom, zda je přidělen 
přiměřený vnitřně stanovený kapitál, 
zohledňující rizika, kterým může být 
instituce vystavena, a zda jsou zavedeny 
odpovídající vnitřní organizační struktury a 
uspořádání správy a řízení společnosti. 
Evropská centrální banka by proto měla 
mít za úkol stanovit požadavky, kterými 
zajistí, aby úvěrové instituce zavedly 
spolehlivé řídicí systémy, postupy a 
mechanismy, včetně strategií a procesů k 
posouzení a udržení přiměřeného vnitřně 
stanoveného kapitálu. V případě 
nedostatků by měla rovněž mít za úkol 
uložit vhodná opatření, včetně zvláštních 
dodatečných kapitálových požadavků, 
zvláštních požadavků na zveřejnění 
informací a na likviditu.

(19) Bezpečnost a odolnost úvěrové 
instituce závisí také na tom, zda je přidělen 
přiměřený vnitřně stanovený kapitál, 
zohledňující rizika, kterým může být 
instituce vystavena, a zda jsou zavedeny 
odpovídající vnitřní organizační struktury a 
uspořádání správy a řízení společnosti. 
V oblasti působnosti článku 4 tohoto 
nařízení by Evropská centrální banka proto 
měla mít za úkol stanovit požadavky, 
kterými zajistí, aby úvěrové instituce 
zavedly spolehlivé řídicí systémy, postupy 
a mechanismy, včetně strategií a procesů k 
posouzení a udržení přiměřeného vnitřně 
stanoveného kapitálu. V případě 
nedostatků by měla rovněž mít za úkol 
uložit vhodná opatření, včetně zvláštních 
dodatečných kapitálových požadavků, 
zvláštních požadavků na zveřejnění 
informací a na likviditu.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) K zachování finanční stability musí 
být zhoršení finanční a ekonomické situace 
jisté instituce napraveno dříve, než se tato 
instituce dostane do stavu, kdy veřejné 
orgány nemají jinou možnost, než její 
problém vyřešit. Evropská centrální banka 
by měla mít za úkol přijímat opatření 
včasné intervence, která jsou vymezena v 
příslušných právních předpisech Unie. 
Měla by však svá včasná intervenční 
opatření koordinovat s relevantními orgány 
příslušnými pro restrukturalizaci. Dokud 

(21) K zachování finanční stability musí 
být zhoršení finanční a ekonomické situace 
jisté instituce napraveno dříve, než se tato 
instituce dostane do stavu, kdy veřejné 
orgány nemají jinou možnost, než její 
problém vyřešit. V oblasti působnosti 
článku 4 tohoto nařízení by proto 
Evropská centrální banka měla mít za úkol 
přijímat opatření včasné intervence, která 
jsou vymezena v příslušných právních 
předpisech Unie. Měla by však svá včasná 
intervenční opatření koordinovat s 
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nebudou pravomoci k restrukturalizaci 
svěřeny evropskému orgánu, měla by 
Evropská centrální banka navíc 
odpovídajícím způsobem spolupracovat s 
dotčenými vnitrostátními orgány, aby se 
zajistilo společné chápání příslušných 
úkolů v případě krize, zejména v 
souvislosti se skupinami pro řešení 
přeshraničních krizí a budoucími kolegii 
pro restrukturalizaci vytvořenými za tímto 
účelem.

relevantními orgány příslušnými pro 
restrukturalizaci. Dokud nebudou 
pravomoci k restrukturalizaci svěřeny 
evropskému orgánu, měla by Evropská 
centrální banka navíc odpovídajícím 
způsobem spolupracovat s dotčenými 
vnitrostátními orgány, aby se zajistilo 
společné chápání příslušných úkolů v 
případě krize, zejména v souvislosti se 
skupinami pro řešení přeshraničních krizí a 
budoucími kolegii pro restrukturalizaci 
vytvořenými za tímto účelem.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Pověření Evropské centrální banky 
vykonávat dohled v některých členských 
státech by mělo být v souladu s rámcem 
Evropského systému dohledu nad 
finančním trhem zřízeného v roce 2010 a s 
jeho základním cílem vypracovat jednotný 
soubor pravidel a více sblížit postupy 
dohledu v celé Unii. Spolupráce mezi 
orgány bankovního dohledu a orgány 
dohledu nad pojistnými trhy a trhy s 
cennými papíry je důležitá k řešení 
záležitostí společného zájmu a k zajištění 
řádného dohledu nad úvěrovými 
institucemi, které jsou rovněž aktivní v 
odvětví pojišťovnictví a cenných papírů. 
Od Evropské centrální banky by se proto 
mělo vyžadovat, aby v rámci Evropského
systému dohledu nad finančním trhem úzce 
spolupracovala s Evropským orgánem pro 
bankovnictví, Evropským orgánem pro 
cenné papíry a trhy a Evropským orgánem 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 

(24) Pověření Evropské centrální banky 
vykonávat dohled v některých členských 
státech by mělo být v souladu s rámcem 
Evropského systému dohledu nad 
finančním trhem zřízeného v roce 2010 a s 
jeho základním cílem vypracovat jednotný 
soubor pravidel a více sblížit postupy 
dohledu v celé Unii. Spolupráce mezi 
orgány bankovního dohledu a orgány 
dohledu nad pojistnými trhy a trhy s 
cennými papíry je důležitá k řešení 
záležitostí společného zájmu a k zajištění 
řádného dohledu nad úvěrovými 
institucemi, které jsou rovněž aktivní v 
odvětví pojišťovnictví a cenných papírů. 
Od Evropské centrální banky by se proto 
mělo vyžadovat, aby v rámci Evropského 
systému dohledu nad finančním trhem úzce 
spolupracovala s Evropským orgánem pro 
bankovnictví, Evropským orgánem pro 
cenné papíry a trhy a Evropským orgánem 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění. ECB by své úkoly 



AM\918462CS.doc 19/60 PE500.478v01-00

CS

penzijní pojištění. v oblasti dohledu měla vykonávat tak, aby 
nebyly dotčeny pravomoci ostatních 
účastníků Evropského systému dohledu 
nad finančním trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) V zájmu ochrany integrity 
jednotného finančního trhu plní Evropský 
orgán pro bankovnictví i nadále svou 
úlohu a ponechává si veškeré své stávající 
pravomoci a úkoly: měl by pokračovat 
v rozvíjení a zajišťování uplatňování 
jednotného souboru pravidel platných pro 
všechny členské státy a zasazovat se o 
sbližování postupů v oblasti dohledu 
v rámci celé Unie. Evropský orgán pro 
bankovnictví by měl být kromě toho 
pověřen přípravou jednotné příručky o 
dohledu, která by doplnila jednotný 
soubor pravidel EU a zajistila důsledné 
provádění bankovního dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Aby se zajistila soudržnost mezi 
odpovědnostmi týkajícími se dohledu 
svěřenými Evropské centrální bance a 

(25) Aby se zajistila soudržnost mezi 
odpovědnostmi týkajícími se dohledu 
svěřenými Evropské centrální bance a 
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rozhodováním v rámci Evropského orgánu 
pro bankovnictví, měla by Evropská 
centrální banka koordinovat společný 
postoj zástupců příslušných orgánů 
zúčastněných členských států ohledně 
záležitostí spadajících do její pravomoci.

rozhodováním v rámci Evropského orgánu 
pro bankovnictví, měla by Evropská 
centrální banka koordinovat společný 
postoj zástupců příslušných orgánů 
zúčastněných členských států ohledně 
záležitostí spadajících do její pravomoci. 
Evropská centrální banka musí plně 
respektovat úlohu Evropského orgánu pro 
bankovnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Evropská centrální banka by měla při 
plnění svých úkolů podléhat všem 
pravidlům práva Unie včetně veškerého 
primárního a sekundárního práva Unie, 
rozhodnutí Komise v oblasti státních 
podpor, pravidel hospodářské soutěže a 
kontroly spojování podniků a jednotnému 
souboru pravidel platnému pro všechny 
členské státy a plnit své úkoly v souladu s 
nimi. Evropskému orgánu pro bankovnictví 
bylo svěřeno vypracování návrhů 
technických norem a pokynů a doporučení, 
které zajistí sbližování dohledu a 
soudržnost výsledků dohledu v rámci Unie. 
Evropská centrální banka by neměla tyto 
úkoly Evropského orgánu pro bankovnictví 
nahrazovat, a měla by proto uplatnit 
pravomoc přijímat nařízení v souladu s 
článkem 132 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pouze pokud se akty Unie 
přijaté Komisí na základě návrhů 
vypracovaných Evropským orgánem pro 
bankovnictví nebo pokyny či doporučení 
vypracované Evropským orgánem pro 
bankovnictví nezabývají jistými hledisky 
nezbytnými pro to, aby Evropská centrální 

(26) Evropská centrální banka by měla při 
plnění svých úkolů podléhat všem 
pravidlům práva Unie včetně veškerého 
primárního a sekundárního práva Unie, 
rozhodnutí Komise v oblasti státních 
podpor, pravidel hospodářské soutěže a 
kontroly spojování podniků, jednotnému 
souboru pravidel platnému pro všechny 
členské státy a jednotné příručce o 
dohledu, kterou vypracuje Evropský 
orgán pro bankovnictví, a plnit své úkoly 
v souladu s nimi. Evropskému orgánu pro 
bankovnictví bylo svěřeno vypracování 
návrhů technických norem a pokynů a 
doporučení, které zajistí sbližování dohledu 
a soudržnost výsledků dohledu v rámci 
Unie. Evropská centrální banka by neměla 
tyto úkoly Evropského orgánu pro 
bankovnictví nahrazovat, a měla by proto 
uplatnit pravomoc přijímat nařízení v 
souladu s článkem 132 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, pouze pokud se 
akty Unie přijaté Komisí na základě návrhů 
vypracovaných Evropským orgánem pro 
bankovnictví nebo pokyny či doporučení 
vypracované Evropským orgánem pro 
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banka řádně plnila své úkoly, nebo se jimi 
nezabývají dostatečně podrobně.

bankovnictví nezabývají jistými hledisky 
nezbytnými pro to, aby Evropská centrální 
banka řádně plnila své úkoly, nebo se jimi 
nezabývají dostatečně podrobně.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Vnitrostátní orgány dohledu mají 
důležité a lety ověřené odborné znalosti v 
oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi 
na svém území a znají jejich ekonomické, 
organizační a kulturní zvláštnosti. Pro tyto 
účely vytvořily širokou základnu 
specializovaných a vysoce kvalifikovaných 
zaměstnanců. K zajištění vysoké úrovně 
evropského dohledu by tedy vnitrostátní 
orgány dohledu měly Evropské centrální 
bance pomáhat při vypracování a 
provádění aktů souvisejících s výkonem 
úkolů Evropské centrální banky týkajících 
se dohledu. Součástí těchto úkolů by mělo 
být zejména průběžně denně posuzovat 
situaci banky a provádět související 
kontroly na místě.

(28) Vnitrostátní orgány dohledu mají 
důležité a lety ověřené odborné znalosti v 
oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi 
na svém území a znají jejich ekonomické, 
organizační a kulturní zvláštnosti. Pro tyto 
účely vytvořily širokou základnu 
specializovaných a vysoce kvalifikovaných 
zaměstnanců. V minulosti nicméně 
některé vnitrostátní orgány dohledu 
nedokázaly odhalit rizika uvnitř jejich 
finančních systémů. K zajištění vysoké 
úrovně evropského dohledu by tedy 
vnitrostátní orgány dohledu měly úzce 
spolupracovat s Evropskou centrální 
bankou při vypracování a provádění aktů, 
a to až do doby, kdy budou tyto úkoly po 
provedení jejich důkladné právní analýzy 
svěřeny samostatnému nezávislému 
evropskému orgánu, který se jimi bude 
zvlášť zabývat a který bude odpovědný za 
vykonávání dohledu nad všemi institucemi 
v Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Paulo Rangel
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Pokud jde o dohled nad 
přeshraničními bankami, které provádějí 
svou obchodní činnost v eurzóně i mimo 
ni, měla by Evropská centrální banka úzce 
spolupracovat s příslušnými orgány 
nezúčastněných členských států. Evropská 
centrální banka by v tomto případě měla 
jako příslušný orgán podléhat 
odpovídajícím povinnostem spolupráce a 
výměny informací podle práva Unie a měla 
by se plně účastnit kolegií orgánů dohledu. 
Plní-li úkoly týkající se dohledu evropský 
orgán, přináší to zjevné výhody, pokud jde 
o finanční stabilitu a udržitelnou integraci 
trhů, z tohoto důvodu by měly mít možnost 
se nového mechanismu účastnit též členské 
státy, které se nepodílejí na jednotné měně. 
Nezbytným předpokladem pro efektivní 
plnění úkolů týkajících se dohledu je však 
to, že rozhodnutí týkající se dohledu budou 
prováděna zcela a neprodleně. Členské 
státy, které si přejí účastnit se nového 
mechanismu, by se proto měly zavázat, že 
zajistí, že jejich příslušné vnitrostátní 
orgány budou respektovat a přijmou vůči 
úvěrovým institucím veškerá opatření, o 
něž Evropská centrální banka požádá. 
Evropská centrální banka by měla mít 
možnost navázat úzkou spolupráci s 
příslušnými orgány členského státu, který 
se neúčastní společné měny. Měla by být 
povinna tuto spolupráci navázat, jestliže 
jsou splněny podmínky stanovené tímto 
nařízením. Podmínky, za kterých se
zástupci příslušných orgánů členských 
států, jež navázaly úzkou spolupráci, 
účastní činnosti dozorčí rady, by měly 
umožnit co největší zapojení těchto 
zástupců s přihlédnutím k omezením 
vyplývajícím ze statutu Evropského 
systému centrálních bank a Evropské 
centrální banky, zejména pokud jde o 
integritu jejich rozhodovacího procesu.

(29) Pokud jde o dohled nad 
přeshraničními bankami, které provádějí 
svou obchodní činnost v eurozóně i mimo 
ni, měla by Evropská centrální banka úzce 
spolupracovat s příslušnými orgány 
nezúčastněných členských států. Evropská 
centrální banka by v tomto případě měla 
jako příslušný orgán podléhat 
odpovídajícím povinnostem spolupráce a 
výměny informací podle práva Unie a měla 
by se plně účastnit kolegií orgánů dohledu. 
Plní-li úkoly týkající se dohledu evropský 
orgán, přináší to zjevné výhody, pokud jde 
o finanční stabilitu a udržitelnou integraci 
trhů, z tohoto důvodu by měly mít možnost 
se nového mechanismu účastnit též členské 
státy, které se nepodílejí na jednotné měně. 
Nezbytným předpokladem pro efektivní 
plnění úkolů týkajících se dohledu je však 
to, že rozhodnutí týkající se dohledu budou 
prováděna zcela a neprodleně. Členské 
státy, které si přejí účastnit se nového 
mechanismu, by se proto měly zavázat, že 
zajistí, že jejich příslušné vnitrostátní 
orgány budou respektovat a přijmou vůči 
úvěrovým institucím veškerá opatření, o 
něž Evropská centrální banka požádá. 
Evropská centrální banka by měla mít 
možnost navázat úzkou spolupráci s 
příslušnými orgány členského státu, který 
se neúčastní společné měny. Měla by být 
povinna tuto spolupráci navázat, jestliže 
jsou splněny podmínky stanovené tímto 
nařízením. Mezi tyto podmínky patří to, že 
členské státy se zavážou, že zajistí, aby 
jejich vnitrostátní příslušné orgány 
dodržovaly a přijímaly opatření týkající se 
úvěrových institucí, k nimž vyzve 
Evropská centrální banka, a měly 
povinnost přijmout vnitrostátní právní 
akty k zajištění toho, aby jejich 
vnitrostátní příslušné orgány byly povinny 
přijmout veškerá opatření týkající se 
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úvěrových institucí, k nimž vyzve 
Evropská centrální banka.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29 a) Podmínky, za jakých se zástupci 
příslušných orgánů členských států, které 
navázaly úzkou spolupráci, podílejí na 
činnosti dozorčí rady, by měly zajistit 
jejich plné a rovnoprávné zastoupení, jaké 
mají zástupci příslušných orgánů 
zúčastněných členských států, a to i co se 
týče jejich hlasovacích práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
György Schöpflin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Při svém rozhodování by měla být 
Evropská centrální banka vázána předpisy 
Unie a obecnými zásadami spravedlivého 
řízení a transparentnosti. Mělo by být plně 
respektováno právo osob, jimž je 
rozhodnutí Evropské centrální banky 
určeno, být slyšen.

(33) Při svém rozhodování by měla být 
Evropská centrální banka vázána předpisy 
Unie a obecnými zásadami spravedlivého 
řízení a transparentnosti. Mělo by být plně 
respektováno právo osob, jimž je 
rozhodnutí Evropské centrální banky 
určeno, být slyšen. Dozorčí rada by měla 
uveřejňovat souhrnné zápisy ze svých 
jednání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Na žádost parlamentů zúčastněných 
členských států a členských států, které 
navázaly úzkou spolupráci s Evropskou 
centrální bankou, může být na půdě 
příslušných výborů dotčených 
vnitrostátních parlamentů uspořádáno 
slyšení zástupce dozorčí rady Evropské 
centrální banky za účasti příslušného 
vnitrostátního orgánu týkající se plnění 
jejích úkolů v oblasti dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34b) V souladu s článkem 263 SFEU 
musí mít Evropský soudní dvůr možnost 
přezkoumat právoplatnost aktů Evropské 
centrální banky vydaných v rámci její 
pravomoci orgánu dohledu, které mají mít 
právní důsledky ve vztahu ke třetím 
stranám.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Paulo Rangel
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Evropská centrální banka je 
odpovědná za provádění měnové politiky s 
cílem udržovat cenovou stabilitu v souladu 
s čl. 127 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Plnění úkolů týkajících se 
dohledu má za cíl chránit bezpečnost a 
odolnost úvěrových institucí a stabilitu 
finančního systému. K zamezení střetu 
zájmů a k zajištění toho, že každá funkce je 
vykonávána v souladu s platnými cíli, by 
Evropská centrální banka měla zajistit, že 
tyto funkce budou vykonávány odděleně.

(35) Evropská centrální banka je 
odpovědná za provádění měnové politiky s 
cílem udržovat cenovou stabilitu v souladu 
s čl. 127 odst. 1 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Plnění úkolů týkajících se 
dohledu má za cíl chránit bezpečnost a 
odolnost úvěrových institucí a stabilitu 
finančního systému. K zamezení střetu 
zájmů a k zajištění toho, že každá funkce je 
vykonávána v souladu s platnými cíli, by 
Evropská centrální banka měla zajistit, že 
tyto funkce budou vykonávány odděleně. 
Zaměstnanci pověření výkonem úkolů 
svěřených Evropské centrální bance tímto 
nařízením by měli být organizačně 
odděleni od ostatních zaměstnanců 
Evropské centrální banky a měly by se na 
ně vztahovat oddělené hierarchické linie.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Marietta Giannakou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Součástí institucionálního, 
organizačního a provozního rámce pro 
plnění úkolů Evropské centrální banky 
v oblasti dohledu nad úvěrovými 
institucemi eurozóny by mělo být i 
vybudování „velké zdi“ uvnitř Evropské 
centrální banky, aby bylo zajištěno účinné 
oddělení měnových a jiných úkolů 
Evropské centrální banky od jejích 
(budoucích) úkolů v oblasti dohledu.

Or. el



PE500.478v01-00 26/60 AM\918462CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 79
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Konkrétně by měla být vytvořena 
dozorčí rada příslušná pro vypracování 
rozhodnutí v záležitostech souvisejících s
dohledem, v níž by Evropská centrální 
banka využila specifických odborných 
znalostí vnitrostátních orgánů dohledu. 
Dozorčí rada by měla mít v čele předsedu a 
místopředsedu zvolené Radou guvernérů 
Evropské centrální banky a měla by být 
navíc složena ze zástupců Evropské 
centrální banky a vnitrostátních orgánů. 
Funkční období předsedy a místopředsedy 
by nemělo být delší než pět let a nemělo by 
být obnovitelné, aby se v těchto funkcích 
umožnilo přiměřené střídání a jejich úplná 
nezávislost. Aby byla zajištěna úplná 
koordinace s činnostmi Evropského 
orgánu pro bankovnictví a s 
obezřetnostními politikami Unie, Evropský 
orgán pro bankovnictví a Evropská 
komise by se měly účastnit dozorčí rady
jako pozorovatelé. Plnění úkolů týkajících 
se dohledu svěřených Evropské centrální 
bance vyžaduje přijetí mnoha složitých 
technických aktů a rozhodnutí, včetně 
rozhodnutí o jednotlivých úvěrových 
institucích. Aby byly tyto úkoly účinně 
plněny podle zásady oddělení od úkolů v 
oblasti měnové politiky, měla by mít Rada 
guvernérů Evropské centrální banky 
možnost svěřit dozorčí radě určité jasně 
vymezené úkoly týkající se dohledu a 
související rozhodnutí, pod podmínkou, že
Rada guvernérů na ni bude dohlížet a 
ponese za ni odpovědnost a bude jí rovněž 
udělovat pokyny a instrukce ohledně 
úkolů a rozhodnutí. Dozorčí radě může 
být nápomocen řídící výbor v omezenějším 
složení.

(36) Konkrétně by měla být vytvořena 
dozorčí rada příslušná pro vypracování 
rozhodnutí v záležitostech souvisejících s 
dohledem, v níž by Evropská centrální 
banka využila specifických odborných 
znalostí vnitrostátních orgánů dohledu. 
Dozorčí rada by měla mít v čele předsedu a 
místopředsedu jmenované Radou 
guvernérů Evropské centrální banky na 
základě otevřeného výběrového řízení, 
profesního posudku a potvrzení 
Evropského parlamentu a měla by být 
navíc složena ze zástupců Evropské 
centrální banky, vnitrostátních orgánů, 
Evropského orgánu pro bankovnictví a 
poslanců Evropského parlamentu. 
Funkční období předsedy a místopředsedy 
by nemělo být delší než pět let a nemělo by 
být obnovitelné, aby se v těchto funkcích 
umožnilo přiměřené střídání a jejich úplná 
nezávislost. Respektována by měla být 
vyváženost v zastoupení žen a mužů. Za 
účelem zajištění úplné koordinace s 
obezřetnostními politikami Unie by měla
být Evropská komise v dozorčí radě
zastoupena jako pozorovatel. Plnění úkolů 
týkajících se dohledu svěřených Evropské 
centrální bance vyžaduje přijetí mnoha 
složitých technických aktů a rozhodnutí, 
včetně rozhodnutí o jednotlivých 
úvěrových institucích. Aby byly tyto úkoly 
účinně plněny podle zásady oddělení od 
úkolů v oblasti měnové politiky, svěří Rada 
guvernérů Evropské centrální banky 
dozorčí radě určité jasně vymezené úkoly 
týkající se dohledu a související 
rozhodnutí, na něž tak již Rada guvernérů 
nebude dohlížet a neponese za ně 
odpovědnost. Dozorčí radě může být 
nápomocen řídící výbor v omezenějším 



AM\918462CS.doc 27/60 PE500.478v01-00

CS

složení. Řídící výbor bude své povinnosti 
plnit v zájmu Unie jako celku a bude 
jednat bez jakékoli rozhodovací 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
György Schöpflin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Konkrétně by měla být vytvořena 
dozorčí rada příslušná pro vypracování 
rozhodnutí v záležitostech souvisejících s 
dohledem, v níž by Evropská centrální 
banka využila specifických odborných 
znalostí vnitrostátních orgánů dohledu. 
Dozorčí rada by měla mít v čele předsedu 
a místopředsedu zvolené Radou 
guvernérů Evropské centrální banky a 
měla by být navíc složena ze zástupců 
Evropské centrální banky a vnitrostátních 
orgánů. Funkční období předsedy a 
místopředsedy by nemělo být delší než pět 
let a nemělo by být obnovitelné, aby se v 
těchto funkcích umožnilo přiměřené 
střídání a jejich úplná nezávislost. Aby 
byla zajištěna úplná koordinace s činnostmi 
Evropského orgánu pro bankovnictví a s 
obezřetnostními politikami Unie, Evropský 
orgán pro bankovnictví a Evropská komise
by se měly účastnit dozorčí rady jako 
pozorovatelé. Plnění úkolů týkajících se 
dohledu svěřených Evropské centrální 
bance vyžaduje přijetí mnoha složitých 
technických aktů a rozhodnutí, včetně 
rozhodnutí o jednotlivých úvěrových 
institucích. Aby byly tyto úkoly účinně 
plněny podle zásady oddělení od úkolů v 
oblasti měnové politiky, měla by mít Rada 
guvernérů Evropské centrální banky 

(36) Konkrétně by měla být vytvořena 
dozorčí rada příslušná pro vypracování
rozhodnutí v záležitostech souvisejících s 
dohledem, v níž by Evropská centrální 
banka využila specifických odborných 
znalostí vnitrostátních orgánů dohledu. 
Dozorčí rada by měla být složena ze 
zástupců Evropské centrální banky a 
vnitrostátních orgánů zúčastněných 
členských států. V čele rady by měl stát 
předseda jmenovaný touto dozorčí radou 
po otevřeném výběrovém řízení na základě 
zásluh, dovedností, znalostí o finančních 
institucích a trzích a zkušeností s 
dohledem nad finančním trhem a jeho 
regulací. Dozorčí rada dále zvolí ze svých 
členů místopředsedu, který vykonává 
funkce předsedy v jeho nepřítomnosti. 
Funkční období předsedy by nemělo být 
delší než pět let a mělo by být jednou 
obnovitelné. Funkční období 
místopředsedy by nemělo být delší než pět 
let a nemělo by být obnovitelné. Aby byla 
zajištěna úplná koordinace s činnostmi 
Evropského orgánu pro bankovnictví a s 
obezřetnostními politikami Unie, Evropský 
orgán pro bankovnictví a Komise by se 
měly účastnit dozorčí rady jako 
pozorovatelé. Plnění úkolů týkajících se 
dohledu svěřených Evropské centrální 
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možnost svěřit dozorčí radě určité jasně 
vymezené úkoly týkající se dohledu a 
související rozhodnutí, pod podmínkou, že 
Rada guvernérů na ni bude dohlížet a 
ponese za ni odpovědnost a bude jí rovněž 
udělovat pokyny a instrukce ohledně úkolů 
a rozhodnutí. Dozorčí radě může být 
nápomocen řídící výbor v omezenějším 
složení.

bance vyžaduje přijetí mnoha složitých 
technických aktů a rozhodnutí, včetně 
rozhodnutí o jednotlivých úvěrových 
institucích. Aby byly tyto úkoly účinně 
plněny podle zásady oddělení od úkolů v 
oblasti měnové politiky, měla by mít Rada 
guvernérů Evropské centrální banky 
možnost svěřit dozorčí radě určité jasně 
vymezené úkoly týkající se dohledu a 
související rozhodnutí, pod podmínkou, že 
Rada guvernérů na ni bude dohlížet a 
ponese za ni odpovědnost a bude jí rovněž 
udělovat pokyny a instrukce ohledně úkolů 
a rozhodnutí. Dozorčí rada by při plnění 
svých úkolů měla přihlížet ke všem 
významným skutečnostem a okolnostem 
v zúčastněných členských státech a svoje 
povinnosti by měla plnit v zájmu Unie 
jako celku. Příslušné vnitrostátní orgány 
zúčastněných členských států, které jsou 
zastoupeny v dozorčí radě, by měly mít 
stejná hlasovací práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Konkrétně by měla být vytvořena 
dozorčí rada příslušná pro vypracování 
rozhodnutí v záležitostech souvisejících s 
dohledem, v níž by Evropská centrální 
banka využila specifických odborných 
znalostí vnitrostátních orgánů dohledu. 
Dozorčí rada by měla mít v čele předsedu a 
místopředsedu zvolené Radou guvernérů 
Evropské centrální banky a měla by být 
navíc složena ze zástupců Evropské 
centrální banky a vnitrostátních orgánů. 
Funkční období předsedy a místopředsedy 
by nemělo být delší než pět let a nemělo by 

(36) Konkrétně by měla být vytvořena 
dozorčí rada příslušná pro vypracování 
rozhodnutí v záležitostech souvisejících s 
dohledem, v níž by Evropská centrální 
banka využila specifických odborných 
znalostí vnitrostátních orgánů dohledu. 
Dozorčí rada by měla mít v čele předsedu 
zvoleného Radou guvernérů Evropské 
centrální banky po jeho schválení 
Evropským parlamentem. Dozorčí rada by 
měla být navíc složena ze zástupců 
Evropské centrální banky a vnitrostátních 
orgánů. Funkční období předsedy a 
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být obnovitelné, aby se v těchto funkcích 
umožnilo přiměřené střídání a jejich úplná 
nezávislost. Aby byla zajištěna úplná 
koordinace s činnostmi Evropského orgánu 
pro bankovnictví a s obezřetnostními 
politikami Unie, Evropský orgán pro 
bankovnictví a Evropská komise by se 
měly účastnit dozorčí rady jako 
pozorovatelé. Plnění úkolů týkajících se 
dohledu svěřených Evropské centrální 
bance vyžaduje přijetí mnoha složitých 
technických aktů a rozhodnutí, včetně 
rozhodnutí o jednotlivých úvěrových 
institucích. Aby byly tyto úkoly účinně 
plněny podle zásady oddělení od úkolů v 
oblasti měnové politiky, měla by mít Rada 
guvernérů Evropské centrální banky 
možnost svěřit dozorčí radě určité jasně 
vymezené úkoly týkající se dohledu a 
související rozhodnutí, pod podmínkou, že 
Rada guvernérů na ni bude dohlížet a 
ponese za ni odpovědnost a bude jí rovněž 
udělovat pokyny a instrukce ohledně úkolů 
a rozhodnutí. Dozorčí radě může být 
nápomocen řídící výbor v omezenějším 
složení.

místopředsedy by nemělo být delší než pět 
let a nemělo by být obnovitelné, aby se v 
těchto funkcích umožnilo přiměřené 
střídání a jejich úplná nezávislost. Aby 
byla zajištěna úplná koordinace s činnostmi 
Evropského orgánu pro bankovnictví a s 
obezřetnostními politikami Unie, Evropský 
orgán pro bankovnictví a Evropská komise 
by se měly účastnit dozorčí rady jako 
pozorovatelé. Dozorčí rada by své úkoly 
měla plnit s plným vědomím skutečnosti, 
že za její rozhodnutí má konečnou 
odpovědnost Rada guvernérů Evropské 
centrální banky. Plnění úkolů týkajících se 
dohledu svěřených Evropské centrální 
bance vyžaduje přijetí mnoha složitých 
technických aktů a rozhodnutí, včetně 
rozhodnutí o jednotlivých úvěrových 
institucích. Aby byly tyto úkoly účinně 
plněny podle zásady oddělení od úkolů v 
oblasti měnové politiky, měla by mít Rada 
guvernérů Evropské centrální banky 
možnost svěřit dozorčí radě určité jasně 
vymezené úkoly týkající se dohledu, pod 
podmínkou, že Rada guvernérů na ni bude 
dohlížet a ponese za ni odpovědnost a bude 
jí rovněž udělovat pokyny a instrukce 
ohledně úkolů a rozhodnutí. Dozorčí radě 
může být nápomocen řídící výbor v 
omezenějším složení.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Dozorčí rada by měla být 
zodpovědná za přípravu rozhodnutí Rady 
guvernérů Evropské centrální banky. 
Odchýlení od těchto návrhů a návrhů 
rozhodnutí, které připravila dozorčí rada,
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by Rada guvernérů měla odůvodnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Aby Evropská centrální banka plnila 
své úkoly týkající se dohledu efektivně, 
měla by při plnění těchto úkolů jednat 
zcela nezávisle, zejména bez 
neoprávněného politického vlivu a zásahů 
z finančního odvětví, které by narušily její 
provozní nezávislost.

(38) Aby Evropská centrální banka plnila 
své úkoly týkající se dohledu efektivně, 
měla by při plnění těchto úkolů jednat 
zcela nezávisle, zejména bez politického 
vlivu a zásahů z finančního odvětví, které 
by narušily její provozní nezávislost.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Aby Evropská centrální banka plnila 
své úkoly týkající se dohledu efektivně, 
měla by mít k dispozici přiměřené zdroje. 
Tyto zdroje by měla získat způsobem, 
který zajišťuje nezávislost Evropské 
centrální banky na neoprávněném vlivu 
vnitrostátních příslušných orgánů a 
účastníků trhu a rovněž zajišťuje oddělení 
měnové politiky od úkolů týkajících se 
dohledu. Náklady na dohled by měly z 
velké části nést subjekty, které dohledu 
podléhají. Úkoly Evropské centrální banky 
týkající se dohledu by proto měly být 
alespoň částečně financovány z poplatků 

(39) Aby Evropská centrální banka plnila 
své úkoly týkající se dohledu efektivně, 
měla by mít k dispozici přiměřené zdroje. 
Tyto zdroje by měla získat způsobem, 
který zajišťuje nezávislost Evropské 
centrální banky na vlivu vnitrostátních 
příslušných orgánů a účastníků trhu a 
rovněž zajišťuje oddělení měnové politiky 
od úkolů týkajících se dohledu. Náklady na 
dohled by měly nést subjekty, které 
dohledu podléhají. Úkoly Evropské 
centrální banky týkající se dohledu by 
proto měly být financovány výhradně z 
poplatků účtovaných úvěrovým institucím. 
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účtovaných úvěrovým institucím. 
Vzhledem k převedení významných úkolů 
týkajících se dohledu z vnitrostátních 
orgánů na Evropskou centrální banku se 
očekává, že poplatky za dohled placené na 
vnitrostátní úrovni se odpovídajícím 
způsobem sníží.

Vzhledem k převedení významných úkolů 
týkajících se dohledu z vnitrostátních 
orgánů na Evropskou centrální banku se 
očekává, že poplatky za dohled placené na 
vnitrostátní úrovni se odpovídajícím 
způsobem sníží.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Vzhledem ke globalizaci bankovních 
služeb a většímu významu mezinárodních 
standardů by Evropská centrální banka 
měla plnit své úkoly v souladu s 
mezinárodními standardy a navázat dialog 
a úzkou spolupráci s orgány dohledu mimo 
Unii, aniž by zdvojovala mezinárodní 
úlohu Evropského orgánu pro 
bankovnictví. V její pravomoci by mělo 
být navazování kontaktů a uzavírání 
správních dohod s orgány dohledu 
a správními orgány třetích zemí 
a mezinárodními organizacemi, které však 
podléhá koordinaci s Evropským orgánem 
pro bankovnictví a současně plně 
respektuje stávající úlohy a příslušné 
pravomoci orgánů členských států a orgánů 
Unie.

(41) Vzhledem ke globalizaci bankovních 
služeb a většímu významu mezinárodních 
standardů by Evropská centrální banka 
měla plnit své úkoly v souladu s 
mezinárodními standardy a navázat dialog 
a úzkou spolupráci s orgány dohledu mimo 
Unii, aniž by zdvojovala nebo omezovala 
mezinárodní úlohu Evropského orgánu pro 
bankovnictví. V její pravomoci by mělo 
být navazování kontaktů a uzavírání 
správních dohod s orgány dohledu 
a správními orgány třetích zemí 
a mezinárodními organizacemi, které však 
podléhá koordinaci s Evropským orgánem 
pro bankovnictví a současně plně 
respektuje stávající úlohy a příslušné 
pravomoci orgánů členských států a orgánů 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Aby se zajistilo, že úvěrové instituce 
podléhají dohledu nejvyšší kvality, jenž 
nebude omezován úvahami jiné než 
obezřetnostní povahy, a aby se efektivně a 
včas řešily negativní vzájemně se 
umocňující dopady vývoje na trhu na 
banky a členské státy, měla by Evropská 
centrální banka začít plnit své zvláštní 
úkoly týkající se dohledu co nejdříve. 
Převedení úkolů týkajících se dohledu z 
vnitrostátních orgánů dohledu na 
Evropskou centrální banku však vyžaduje 
jistý objem příprav. Je proto třeba stanovit 
odpovídající období postupného zavádění. 
Počet bank podléhajících dohledu 
Evropské centrální banky by se měl 
postupně zvyšovat úměrně tomu, jak je 
dohled nad těmito bankami významný pro 
zajištění finanční stability. V první fázi by 
měla Evropská centrální banka plnit své 
úkoly týkající se dohledu vůči všem 
bankám, zejména těm, které obdržely 
vnější finanční pomoc z veřejných 
prostředků nebo o ni požádaly. Ve druhé 
fázi by měly být zahrnuty banky 
evropského systémového významu, jenž 
plyne z jejich celkových expozic a jejich 
činností napříč jurisdikcemi. Celkové 
expozice by se měly počítat s využitím 
metodik definovaných v dohodě Basel III 
Basilejského výboru pro bankovní dohled o 
výpočtu pákového poměru a o definici 
kmenového kapitálu tier 1. Proces 
postupného zavádění by měl být dokončen 
nejpozději do jednoho roku od vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

(44) Aby se zajistilo, že úvěrové instituce 
podléhají dohledu nejvyšší kvality, jenž 
nebude omezován úvahami jiné než 
obezřetnostní povahy, a aby se efektivně a 
včas řešily negativní vzájemně se 
umocňující dopady vývoje na trhu na 
banky a členské státy, měla by Evropská 
centrální banka začít plnit své zvláštní 
úkoly týkající se dohledu co nejdříve. 
Převedení úkolů týkajících se dohledu z 
vnitrostátních orgánů dohledu na 
Evropskou centrální banku však vyžaduje 
jistý objem příprav. Je proto třeba stanovit 
odpovídající období postupného zavádění. 
V první fázi by měla Evropská centrální 
banka plnit své úkoly týkající se dohledu 
vůči bankám, které obdržely vnější 
finanční pomoc z veřejných prostředků 
nebo o ni požádaly. Ve druhé fázi musí být 
zahrnuty banky evropského systémového 
významu, jenž plyne z jejich celkových 
expozic a jejich činností napříč 
jurisdikcemi. Celkové expozice by se měly 
počítat s využitím metodik definovaných v 
dohodě Basel III Basilejského výboru pro 
bankovní dohled o výpočtu pákového 
poměru a o definici kmenového kapitálu 
tier 1. Proces postupného zavádění by měl 
být dokončen nejpozději do jednoho roku 
od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Rafał Trzaskowski
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) Vzhledem k tomu, že přetrvávající 
finanční krize přispěla velmi výrazně 
k roztříštěnosti evropských finančních 
trhů, je nezbytné zlepšit společný 
integrovaný finanční rámec. Je ovšem 
třeba mít na zřeteli, že prohlubování 
integrace hospodářské a měnové unie 
nesmí vést k nastavení nových 
konvergenčních kritérií, která nejsou 
zakotvena ve Smlouvách a v jejichž 
důsledku by zemím, na něž se vztahuje 
dočasná výjimka, mohly vzniknout nové 
překážky, které by jim bránily 
v přistoupení.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
György Schöpflin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „zúčastněným členským státem“ se 
rozumí členský stát, jehož měnou je euro;

1) „zúčastněným členským státem“ se 
rozumí členský stát, jehož měnou je euro, 
nebo členský stát, jehož měnou není euro, 
ale který navázal úzkou spolupráci 
s Evropskou centrální bankou v souladu 
s článkem 6;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „systémovými finančními institucemi 
(SIFI)“ se rozumí instituce definované ve 
směrnici o kapitálových 
požadavcích (CRD IV) / nařízení o 
kapitálových požadavcích (CRR);

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská centrální banka úzce 
spolupracuje s Evropským orgánem pro 
bankovnictví, Evropským orgánem pro 
cenné papíry a trhy, Evropským orgánem 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění a Evropskou radou pro 
systémová rizika, které jsou součástí 
Evropského systému dohledu nad 
finančním trhem zřízeného článkem 2 
nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) 
č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

Evropská centrální banka v souladu se 
svou úlohou, kterou plní v rámci 
jednotného mechanismu dohledu (SSM), 
úzce spolupracuje s Evropským orgánem 
pro bankovnictví, Evropským orgánem pro 
cenné papíry a trhy, Evropským orgánem 
pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění a Evropskou radou pro 
systémová rizika, které jsou součástí 
Evropského systému dohledu nad 
finančním trhem zřízeného článkem 2 
nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) 
č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010. 
Evropská centrální banka vykonává své 
úkoly tak, aby nebyly dotčeny pravomoci 
ostatních účastníků Evropského systému 
dohledu nad finančním trhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
József Szájer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská centrální banka úzce 
spolupracuje s evropským mechanismem 
stability (ESM) či jinými podobnými 
nástroji umožňujícími zapojení členských 
států, jejichž měnou není euro, 
v případech, kdy v rámci takového 
nástroje určitá úvěrová instituce obdrží 
finanční pomoc nebo o ni požádá.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská centrální banka má v souladu s 
příslušnými ustanoveními práva Unie 
výlučnou pravomoc plnit ve vztahu k 
úvěrovým institucím usazeným v 
zúčastněných členských státech následující 
úkoly pro účely obezřetnostního dohledu:

1. Evropská centrální banka má v souladu s 
příslušnými ustanoveními práva Unie a 
v souladu s jednotným souborem pravidel 
a jednotnou příručkou o dohledu, kterou 
vypracuje Evropský orgán pro 
bankovnictví, výlučnou pravomoc plnit ve 
vztahu k úvěrovým institucím usazeným v 
zúčastněných členských státech následující 
úkoly pro účely obezřetnostního dohledu:

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská centrální banka má v souladu s 
příslušnými ustanoveními práva Unie 
výlučnou pravomoc plnit ve vztahu k 
úvěrovým institucím usazeným v 

1. Evropská centrální banka má v souladu s 
příslušnými ustanoveními práva Unie 
pravomoc plnit ve vztahu k některým 
úvěrovým institucím usazeným v 
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zúčastněných členských státech následující 
úkoly pro účely obezřetnostního dohledu:

zúčastněných členských státech následující 
úkoly pro účely obezřetnostního dohledu:

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Evropská centrální banka plní úkoly 
na základě odstavce 1 ve vztahu 
k úvěrovým institucím, holdingovým
pojišťovnám, smíšeným holdingovým 
pojišťovnám a finančním 
konglomerátům, které:
a) obdržely veřejné prostředky v rámci 
programu rekapitalizace nebo
b) mají systémový význam ve smyslu 
definovaném ve směrnici o kapitálových 
požadavcích (CRD IV).

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) posuzovat nabývání a zcizování účastí v 
úvěrových institucích;

b) posuzovat nabývání a zcizování účastí v 
úvěrových institucích, vyjma účastí 
veřejných orgánů členských států nebo 
účastí jejich regionálních poboček;

Or. en



AM\918462CS.doc 37/60 PE500.478v01-00

CS

Pozměňovací návrh 96
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) posuzovat obchodní modely 
systémových finančních institucí (SIFI) a 
zajišťovat, aby nepředstavovaly systémové 
ohrožení fungování evropských 
ekonomik;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
József Szájer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) stanovovat přísnější obezřetnostní 
požadavky a uplatňovat další opatření 
vůči úvěrovým institucím, avšak pouze v 
případech, které akty Unie konkrétně 
stanoví;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 98
József Szájer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vedle kapitálových požadavků 
uvedených v písmeni c) ukládat úvěrovým 

vypouští se
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institucím, aby si udržovaly určitou 
velikost kapitálových polštářů, a rovněž 
stanovovat úrovně proticyklického 
kapitálového polštáře a ukládat jakákoli 
další opatření zaměřená na řešení 
systémových nebo makroobezřetnostních 
rizik v případech konkrétně stanovených v 
aktech Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vedle kapitálových požadavků 
uvedených v písmeni c) ukládat úvěrovým 
institucím, aby si udržovaly určitou 
velikost kapitálových polštářů, a rovněž 
stanovovat úrovně proticyklického 
kapitálového polštáře a ukládat jakákoli 
další opatření zaměřená na řešení 
systémových nebo makroobezřetnostních 
rizik v případech konkrétně stanovených v 
aktech Unie;

e) vedle kapitálových požadavků 
uvedených v písmeni c) ukládat úvěrovým 
institucím, aby si udržovaly určitou 
velikost kapitálových polštářů, a rovněž 
stanovovat úrovně proticyklického 
kapitálového polštáře, polštáře SIFI 
v souladu s dohodou obsaženou ve 
směrnici o kapitálových 
požadavcích (CRD IV) a ukládat jakákoli 
další opatření zaměřená na řešení 
systémových nebo makroobezřetnostních 
rizik v případech konkrétně stanovených v 
aktech Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) na podporu přezkumu prováděného v h) na podporu přezkumu prováděného v 
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rámci dohledu uskutečňovat zátěžové testy 
úvěrových institucí;

rámci dohledu uskutečňovat v úzké 
spolupráci s Evropským orgánem pro 
bankovnictví zátěžové testy úvěrových 
institucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S výhradou jakéhokoli relevantního 
pravidla práva Unie, zejména jakéhokoli 
legislativního nebo nelegislativního aktu, a 
v souladu s nimi může Evropská centrální 
banka přijímat nařízení a doporučení a 
přijímat rozhodnutí provést nebo použít 
právo Unie v rozsahu nezbytném pro 
plnění úkolů, které jsou jí svěřeny tímto 
nařízením.

3. S výhradou jakéhokoli relevantního 
pravidla práva Unie, zejména jakéhokoli 
legislativního nebo nelegislativního aktu, 
včetně jednotného souboru pravidel a 
jednotné příručky o dohledu vypracované 
Evropským orgánem pro bankovnictví a 
rovněž technických norem vypracovaných 
Evropským orgánem pro bankovnictví a 
přijatých Komisí, a v souladu s nimi může 
Evropská centrální banka přijímat nařízení 
a doporučení a přijímat rozhodnutí provést 
nebo použít právo Unie v rozsahu 
nezbytném pro plnění úkolů, které jsou jí 
svěřeny tímto nařízením, a to pouze tehdy, 
když se tyto akty Unie nezabývají určitými 
aspekty, které jsou nezbytné pro řádné 
plnění úkolů Evropské centrální banky 
nebo se jimi nezabývají s dostatečnou 
podrobností.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská centrální banka plní své úkoly 
v rámci jednotného mechanismu dohledu 
sestávajícího z Evropské centrální banky a 
příslušných vnitrostátních orgánů.

1. Evropská centrální banka plní své úkoly 
v rámci jednotného mechanismu dohledu 
sestávajícího z Evropského orgánu pro 
bankovnictví, Evropské centrální banky a 
příslušných vnitrostátních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné vnitrostátní orgány se řídí 
pokyny, které vydá Evropská centrální 
banka.

4. Příslušné vnitrostátní orgány úzce 
spolupracují s Evropskou centrální 
bankou. Odpovědnost příslušných orgánů 
dohledu zúčastněných členských států 
před vnitrostátním parlamentem tím není 
dotčena.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Rafał Trzaskowski

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné vnitrostátní orgány se řídí 
pokyny, které vydá Evropská centrální 
banka.

4. Příslušné vnitrostátní orgány se pro 
účely úkolů uvedených v čl. 4 odst. 1 řídí 
pokyny, které vydá Evropská centrální 
banka. Pokyny vydané Evropskou 
centrální bankou nesmí příslušné orgány 
zúčastněných členských států omezovat ve 
výkonu jejich hlasovacích práv v rámci 
rady orgánů dohledu a správní rady 
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Evropského orgánu pro bankovnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Příslušné vnitrostátní orgány jsou až 
do zřízení jednotného orgánu dohledu, 
společného pro celou Evropskou unii, i 
nadále odpovědné za dohled nad 
institucemi, které nespadají do působnosti 
čl. 4 odst. 1a.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Příslušné vnitrostátní orgány 
bezodkladně informují Evropskou 
centrální banku v těchto případech:
a) pokud existují vážné obavy ohledně 
bezpečnosti a/nebo dobrého stavu určité 
úvěrové instituce, pokud nespadá do 
oblasti působnosti čl. 4 odst. 1a;
b) pokud stabilitu finančního systému 
ohrožuje nebo může ohrožovat stav 
některé úvěrové instituce, jednotlivě nebo 
jako součást skupiny úvěrových institucí, 
které nespadají do oblasti působnosti čl. 4 
odst. 1a;
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c) pokud úvěrová instituce již nespadá do 
oblasti působnosti čl. 4 odst. 1a.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Evropská centrální banka může 
rozhodnout o převzetí dohledu nad 
úvěrovou institucí, která nespadá do 
oblasti působnosti čl. 4 odst. 1a, v těchto 
případech:
a) pokud příslušné vnitrostátní orgány 
neplní své povinnosti podle tohoto 
nařízení;
b) pokud určitá úvěrová instituce 
prokazatelným způsobem, jednotlivě nebo 
jako součást skupiny úvěrových institucí, 
může ohrozit řádné fungování a integritu 
finančního trhu Unie a/nebo stabilitu 
finančního systému nebo je 
pravděpodobné, že je ohrozí, nebo takovou 
situaci může zhoršit nebo je 
pravděpodobné, že ji zhorší;
c) pokud úvěrová instituce spadá nebo 
bude spadat do oblasti působnosti čl. 4 
odst. 1a.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4d. Vzniknou-li mezi Evropskou centrální 
bankou a příslušnými vnitrostátními 
orgány spory týkající se případů 
uvedených v čl. 4 odst. 1a a čl. 5 odst. 2, 3, 
4b a 4c, zřídí Evropský orgán pro 
bankovnictví dohodovací výbor. 
Podrobnosti jsou upřesněny ve zvláštním 
jednacím řádu.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
József Szájer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 
stanoví v souladu se statutem Evropského 
systému centrálních bank a Evropské 
centrální banky podmínky, za kterých se 
zástupci příslušných orgánů členských 
států, které navázaly úzkou spolupráci v 
souladu s tímto článkem, zúčastní činností 
dozorčí rady.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 stanoví 
v souladu se statutem Evropského systému 
centrálních bank a Evropské centrální 

3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 stanoví 
v souladu se statutem Evropského systému 
centrálních bank a Evropské centrální 
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banky podmínky, za kterých se zástupci 
příslušných orgánů členských států, které 
navázaly úzkou spolupráci v souladu s 
tímto článkem, zúčastní činností dozorčí 
rady.

banky podmínky, za kterých se zástupci 
příslušných orgánů členských států, které 
navázaly úzkou spolupráci v souladu s 
tímto článkem, zúčastní činností dozorčí 
rady. Tito zástupci mají plné a 
rovnoprávné zastoupení stejně jako 
zástupci příslušných orgánů zúčastněných 
členských států, a to i co se týče jejich 
hlasovacích práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
József Szájer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže úvěrová instituce splňuje všechny 
podmínky povolení stanovené ve 
vnitrostátních předpisech uvedeného 
členského státu, příslušný vnitrostátní 
orgán přijme rozhodnutí navrhnout 
Evropské centrální bance, aby povolení 
udělila. Rozhodnutí se oznámí Evropské 
centrální bance a dotčené úvěrové 
instituci.

Jestliže úvěrová instituce splňuje všechny 
podmínky povolení stanovené ve 
vnitrostátních předpisech uvedeného 
členského státu, příslušný vnitrostátní 
orgán přijme ve lhůtě stanovené zákonem 
tohoto členského státu rozhodnutí 
navrhnout Evropské centrální bance, aby 
povolení udělila. Rozhodnutí se oznámí 
Evropské centrální bance. V ostatních 
případech příslušný vnitrostátní orgán 
žádost o povolení zamítne.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
József Szájer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po obdržení návrhu od příslušného 
vnitrostátního orgánu uvedeného ve 

Po obdržení návrhu od příslušného 
vnitrostátního orgánu uvedeného ve 
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druhém pododstavci Evropská centrální 
banka udělí povolení, pokud jsou splněny 
podmínky stanovené v právu Unie.
Rozhodnutí se oznámí dotčené úvěrové 
instituci.

druhém pododstavci Evropská centrální 
banka tento návrh přezkoumá ve lhůtě 45 
pracovních dnů, kterou lze v řádně 
odůvodněných případech ještě jednou 
prodloužit o stejné období, a udělí 
povolení, pokud jsou splněny podmínky 
stanovené v právu Unie. Ve všech 
ostatních případech Evropská centrální 
banka žádost o povolení zamítne. 
Rozhodnutí přijaté v souladu s tímto 
odstavcem oznámí a odůvodní dotčené 
úvěrové instituci a dotčenému 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
József Szájer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská centrální banka může povolení 
odebrat v případech stanovených v aktech 
Unie na základě vlastní iniciativy nebo na 
návrh příslušného vnitrostátního orgánu 
členského státu, ve kterém je úvěrová 
instituce usazena.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 114
József Szájer

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže se příslušný vnitrostátní orgán, 
který navrhl povolení v souladu s 
odstavcem 1, domnívá, že povolení musí 

Jestliže se příslušný vnitrostátní orgán, 
který navrhl povolení v souladu s 
odstavcem 1, domnívá, že povolení musí 
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být odebráno v souladu s vnitrostátním 
právem, předá za tím účelem návrh 
Evropské centrální bance. Evropská 
centrální banka v uvedeném případě může 
povolení odebrat.

být odebráno v souladu s vnitrostátním 
právem, předá za tím účelem návrh 
Evropské centrální bance. Evropská 
centrální banka v uvedeném případě přijme 
rozhodnutí o navrhovaném odebrání 
povolení, přičemž plně zohlední důvody 
tohoto odebrání, které k němu uvedl 
příslušný vnitrostátní orgán.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropská centrální banka provádí úkoly, 
které jsou jí svěřeny tímto nařízením, 
odděleně od svých úkolů týkajících se 
měnové politiky a všech ostatních úkolů. 
Úkoly, které jsou Evropské centrální bance 
svěřeny tímto nařízením, nesmějí narušovat 
plnění úkolů Evropské centrální banky, 
které se vztahují k měnové politice, ani 
jiných úkolů.

2. Evropská centrální banka provádí úkoly, 
které jsou jí svěřeny tímto nařízením, 
odděleně od svých úkolů týkajících se 
měnové politiky a všech ostatních úkolů. 
Úkoly, které jsou Evropské centrální bance 
svěřeny tímto nařízením, nesmějí narušovat 
plnění úkolů Evropské centrální banky, 
které se vztahují k měnové politice, ani 
jiných úkolů. Zaměstnanci pověření 
výkonem úkolů svěřených Evropské 
centrální bance tímto nařízením jsou 
organizačně a disciplinárně odděleni od 
ostatních zaměstnanců a vztahují se na ně 
oddělené rozhodovací a hierarchické linie.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Evropská centrální banka provádí úkoly, 
které jsou jí svěřeny tímto nařízením, 
odděleně od svých úkolů týkajících se 
měnové politiky a všech ostatních úkolů. 
Úkoly, které jsou Evropské centrální bance 
svěřeny tímto nařízením, nesmějí narušovat 
plnění úkolů Evropské centrální banky, 
které se vztahují k měnové politice, ani 
jiných úkolů.

2. Evropská centrální banka provádí úkoly, 
které jsou jí svěřeny tímto nařízením, 
odděleně od svých úkolů týkajících se 
měnové politiky a všech ostatních úkolů. 
Úkoly, které jsou Evropské centrální bance 
svěřeny tímto nařízením, nesmějí narušovat 
plnění úkolů Evropské centrální banky, 
které se vztahují k měnové politice, ani 
jiných úkolů. Zaměstnanci pověření 
výkonem úkolů svěřených Evropské 
centrální bance tímto nařízením by měli 
být organizačně odděleni od ostatních 
zaměstnanců Evropské centrální banky a 
měly by se na ně vztahovat oddělené 
hierarchické linie.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Marietta Giannakou

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely odstavců 1 a 2 přijímá 
Evropská centrální banka všechny 
nezbytné vnitřní předpisy včetně předpisů 
týkajících se služebního tajemství.

3. Pro účely odstavců 1 a 2 přijímá 
Evropská centrální banka všechny 
nezbytné vnitřní předpisy včetně předpisů 
týkajících se služebního tajemství a 
předpisů, které zajistí vytvoření „velké 
zdi“.

Or. el

Pozměňovací návrh 118
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Plánování a realizaci úkolů svěřených 
Evropské centrální bance provádí interní 
orgán složený ze čtyř zástupců Evropské 
centrální banky jmenovaných Výkonnou 
radou Evropské centrální banky a jednoho 
zástupce vnitrostátního orgánu příslušného 
pro dohled nad úvěrovými institucemi v 
každém zúčastněném členském státě (dále 
jen „dozorčí rada“).

1. Plánování a realizaci úkolů svěřených 
Evropské centrální bance provádí interní 
orgán složený ze čtyř zástupců Evropské 
centrální banky jmenovaných Výkonnou 
radou Evropské centrální banky a jednoho 
zástupce vnitrostátního orgánu příslušného 
pro dohled nad úvěrovými institucemi v 
každém zúčastněném členském státě, dva 
zástupci Evropského orgánu pro 
bankovnictví a šest poslanců Evropského 
parlamentu (dále jen „dozorčí rada“). 
Uvedení čtyři zástupci Evropské centrální 
banky nejsou členy Rady guvernérů ani 
Výkonné rady Evropské centrální banky.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Dozorčí rada je odpovědná za přípravu 
rozhodnutí Rady guvernérů Evropské 
centrální banky, která se týkají záležitostí 
dohledu. Odchýlení od těchto návrhů 
a návrhů rozhodnutí, které připravila 
dozorčí rada, by Rada guvernérů měla 
odůvodnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dozorčí rada má kromě toho předsedu, 
kterého volí členové Rady guvernérů ze 
svého středu s výjimkou prezidenta, 
Výkonné rady, a místopředsedu voleného 
členy Rady guvernérů Evropské centrální 
banky z jejich řad.

2. Dozorčí rada má kromě toho předsedu, 
kterého jmenují členové Rady guvernérů, a 
místopředsedu voleného členy Rady 
guvernérů Evropské centrální banky 
z jejich řad. Obsazení obou funkcí 
schvaluje Evropský parlament poté, co 
proběhne slyšení v příslušném výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
György Schöpflin

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dozorčí rada má kromě toho předsedu, 
kterého volí členové Rady guvernérů ze 
svého středu s výjimkou prezidenta, 
Výkonné rady, a místopředsedu voleného 
členy Rady guvernérů Evropské centrální 
banky z jejich řad.

2. Dozorčí rada má kromě toho předsedu, 
kterého volí členové dozorčí rady, a 
místopředsedu voleného členy dozorčí 
rady Evropské centrální banky z jejich řad.

Předseda je jmenován po otevřeném 
výběrovém řízení na základě zásluh, 
dovedností, znalostí finančních institucí 
a trhů a zkušeností s finančním dohledem 
a regulací.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dozorčí rada má kromě toho předsedu, 
kterého volí členové Rady guvernérů ze 

2. Dozorčí rada má kromě toho předsedu, 
kterého volí členové Rady guvernérů ze 
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svého středu s výjimkou prezidenta, 
Výkonné rady, a místopředsedu voleného 
členy Rady guvernérů Evropské centrální 
banky z jejich řad.

svého středu po jeho schválení Evropským 
parlamentem s výjimkou prezidenta, 
Výkonné rady, a místopředsedu voleného 
členy Rady guvernérů Evropské centrální 
banky z jejich řad.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rada guvernérů Evropské centrální 
banky může přenášet jasně definované 
úkoly dohledu a související rozhodnutí 
týkající se jednotlivce nebo skupiny 
identifikovatelných úvěrových institucí, 
finančních holdingových společností nebo 
smíšených finančních holdingových 
společností dozorčí radě za předpokladu 
dohledu a odpovědnosti Rady guvernérů.

3. Rada guvernérů Evropské centrální 
banky přenáší jasně definované úkoly 
dohledu a související rozhodnutí týkající se 
jednotlivce nebo skupiny 
identifikovatelných úvěrových institucí, 
finančních holdingových společností nebo 
smíšených finančních holdingových 
společností dozorčí radě, na něž tak již 
Rada guvernérů nebude dohlížet a
neponese za ně odpovědnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rada guvernérů Evropské centrální 
banky může přenášet jasně definované 
úkoly dohledu a související rozhodnutí 
týkající se jednotlivce nebo skupiny 
identifikovatelných úvěrových institucí, 
finančních holdingových společností nebo 
smíšených finančních holdingových 

3. Rada guvernérů Evropské centrální 
banky může přenášet jasně definované 
úkoly dohledu týkající se jednotlivce nebo 
skupiny identifikovatelných úvěrových 
institucí, finančních holdingových 
společností nebo smíšených finančních 
holdingových společností dozorčí radě za 
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společností dozorčí radě za předpokladu 
dohledu a odpovědnosti Rady guvernérů.

předpokladu dohledu a odpovědnosti Rady 
guvernérů.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dozorčí rada může jmenovat ze svých 
členů řídicí výbor v omezenějším složení, 
který podporuje její činnosti včetně 
přípravy jednání.

4. Dozorčí rada může jmenovat ze svých 
členů řídicí výbor v omezenějším složení, 
který podporuje její činnosti. Řídící výbor 
plní své povinnosti bez jakékoli 
rozhodovací pravomoci a v zájmu Unie 
jako celku.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zástupci příslušného orgánu členských 
států, které navázaly úzkou spolupráci v 
souladu s článkem 6, se účastní činností 
dozorčí rady v souvislosti s podmínkami 
stanovenými v rozhodnutí přijatém v 
souladu s odstavci 2 a 3 článku 6 a v 
souladu se statutem Evropského systému 
centrálních bank a Evropské centrální 
banky.

5. Zástupci příslušného orgánu členských 
států, které navázaly úzkou spolupráci v 
souladu s článkem 6, se účastní činností 
dozorčí rady v souvislosti s podmínkami 
stanovenými v rozhodnutí přijatém v 
souladu s odstavci 2 a 3 článku 6 a v 
souladu se statutem Evropského systému 
centrálních bank a Evropské centrální 
banky. Tyto podmínky by měly zajistit 
jejich plné a rovnoprávné zastoupení, jaké 
mají zástupci příslušných orgánů 
zúčastněných členských států, a to i co se 
týče jejich hlasovacích práv.
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Or. en

Pozměňovací návrh 127
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Předseda Evropského orgánu pro 
bankovnictví a člen Evropské komise se 
mohou zúčastnit jednání dozorčí rady 
jako pozorovatelé.

6. Jednání dozorčí rady se jako 
pozorovatelé mohou zúčastnit dva členové 
Evropské komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
György Schöpflin

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Rada guvernérů přijímá jednací řád 
dozorčí rady včetně pravidel týkajících se 
funkčního období předsedy a 
místopředsedy. Funkční období nepřesáhne 
pět let a nelze je obnovit.

7. Rada guvernérů přijímá svůj vlastní 
jednací řád a jednací řád dozorčí rady. 
Oba jednací řády uveřejní. Jednací řád 
dozorčí rady zajistí všem jejím členům 
rovné a vyvážené zacházení. V jednacích 
řádech se stanoví pravidla vymezující 
funkční období předsedy, které nepřesáhne 
pět let a nelze je obnovit.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Rada guvernérů přijímá jednací řád 
dozorčí rady včetně pravidel týkajících se 
funkčního období předsedy a 
místopředsedy. Funkční období nepřesáhne 
pět let a nelze je obnovit.

7. Rada guvernérů přijímá jednací řád 
dozorčí rady včetně pravidel týkajících se 
funkčního období předsedy a 
místopředsedy. Funkční období nepřesáhne 
pět let a nelze je obnovit. Jednací řád 
dozorčí rady zajistí všem jejím členům 
rovné zacházení a zastoupení.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7 a. Dozorčí rada uveřejňuje souborné 
zápisy z jednání, jejichž součástí je i 
protokol o hlasování pořízený po každém 
jejím zasedání.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
György Schöpflin

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Dozorčí rada uveřejňuje souhrnné 
zápisy ze svých jednání.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Helmut Scholz
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Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropská centrální banka předkládá 
každý rok Evropskému parlamentu, Radě, 
Komisi a Euroskupině zprávu o provádění 
úkolů, které ji byly svěřeny tímto 
nařízením.

1. Evropská centrální banka předkládá 
každý měsíc a na vyžádání Evropskému 
parlamentu, Radě, Komisi a Euroskupině 
zprávu o provádění úkolů, které ji byly 
svěřeny tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Předseda dozorčí rady může být na 
žádost Evropského parlamentu vyslechnut 
ohledně výkonu jejích úkolů dohledu 
příslušnými výbory Evropského 
parlamentu.

3. Předseda dozorčí rady může být na 
žádost Evropského parlamentu nebo 
některého vnitrostátního parlamentu 
zúčastněného členského státu vyslechnut 
ohledně výkonu jejích úkolů dohledu 
příslušnými výbory Evropského 
parlamentu nebo dotčeného vnitrostátního 
parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Evropská centrální banka odpoví ústně 
nebo písemně na otázky, které jí položí 
Evropský parlament nebo Euroskupina.

4. Evropská centrální banka odpoví ústně 
nebo písemně na otázky, které jí položí 
Evropský parlament, Euroskupina nebo
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vnitrostátní parlament zúčastněné země.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Evropskému parlamentu náleží právo 
provádět kontrolu, šetření a nahlížení do 
dokumentace v záležitostech týkajících se 
provádění úkolů v oblasti dohledu, na něž 
se vztahuje toto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Paulo Rangel

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Na žádost parlamentů zúčastněných 
členských států a členských států, které 
navázaly úzkou spolupráci s Evropskou 
centrální bankou, může být na půdě 
příslušných výborů dotčených 
vnitrostátních parlamentů uspořádáno 
slyšení zástupce dozorčí rady Evropské 
centrální banky za účasti příslušného 
vnitrostátního orgánu týkající se plnění 
jejích úkolů v oblasti dohledu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V souvislosti s vybíráním jakýchkoli 
regulačních poplatků podle tohoto 
nařízení uplatňuje Evropský parlament 
právo rozpočtové kontroly.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Článek 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25a
Střet zájmů

1. Evropská centrální banka zřídí stálý 
etický výbor zabývající se otázkou 
možného střetu zájmů u pracovníků 
Evropské centrální banky podílejících se 
na plnění povinností v oblasti dohledu, 
k němuž může docházet v důsledku jejich 
zaměstnání po odchodu z úřední funkce. 
Výbor odpovídá za vypracování 
komplexních a formálních postupů pro 
posouzení této otázky. Výsledky tohoto 
posuzování jsou zpřístupněny veřejnosti.
2. Bývalí pracovníci Evropské centrální 
banky, kteří se podíleli na plnění 
povinností v oblasti dohledu a kteří mají 
v úmyslu nastoupit během dvou let po 
odchodu ze své úřední funkce do 
zaměstnání, o této skutečnosti včas 
informují etický výbor. Výbor vydá 
rozhodnutí o slučitelnosti nabídky 
zaměstnání s potřebou zajistit 
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bezúhonnost a nezávislost vlastních 
pracovníků.
3. Členové dozorčí rady nesmí vykonávat 
po dobu dvou let od svého odchodu 
z úřední funkce placenou práci 
v institucích podléhajících dohledu, za 
který je odpovědná Evropská centrální 
banka.
.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
József Szájer

Návrh nařízení
Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26a
1. Evropská centrální banka zajistí, aby 
žádné z jejích rozhodnutí v oblasti 
dohledu nijak nezasáhlo do fiskálních 
pravomocí nezúčastněných členských 
států.
2. Pokud se některý členský stát domnívá, 
že rozhodnutí vydané Evropskou centrální 
bankou zasahuje do jeho fiskálních 
pravomocí, může tuto skutečnost během 3 
pracovních dnů od oznámení rozhodnutí 
Evropské centrální banky oznámit 
Evropské centrální bance, Komisi a Radě.
Ve svém oznámení členský stát 
jednoznačně a konkrétně vysvětlí, z jakých 
důvodů a jakým způsobem rozhodnutí 
zasahuje do jeho fiskálních pravomocí.
V případě takového oznámení se 
rozhodnutí Evropské centrální banky 
pozastavuje.
Rada do deseti pracovních dní svolá 
zasedání a prostou většinou svých členů 
rozhodne o tom, zda se rozhodnutí 
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Evropské centrální banky zrušuje.
Jestliže Rada po uvážení této záležitosti 
nepřijme rozhodnutí, kterým by 
rozhodnutí Evropské centrální banky 
zrušila, je pozastavení toto rozhodnutí 
Evropské centrální banky ukončeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
József Szájer

Návrh nařízení
Článek 26 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26b
1. Komise průběžně sleduje fungování 
jednotného mechanismu dohledu.
2. V případě nepříznivého vývoje, který 
může vážně ohrozit řádné fungování a 
integritu finančních trhů nebo stabilitu 
celého finančního systému Unie nebo 
jeho části nebo může vést k narušení 
hospodářské soutěže v rámci vnitřního 
trhu, zvláště pak ve vztahu 
k nezúčastněným členským státům, 
Komise aktivně podporuje a v případě 
nutnosti koordinuje veškerá opatření 
přijatá dotčenými příslušnými 
vnitrostátními orgány dohledu včetně 
Evropské centrální banky.
3. V reakci na zjištěná rizika vydá Komise 
výstrahu nebo použije jiné nápravné 
opatření.
4. Komise svou výstrahu předloží 
Evropskému parlamentu a Radě spolu 
s případnými vhodnými návrhy.
5. Aby mohla Komise plnit svou úlohu, 
musí být plně informována o příslušném 
vývoji a musí se jako pozorovatel účastnit 
jednání dozorčí rady Evropské centrální 
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banky.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zveřejní do 31. prosince 2015 
zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Tato 
zpráva mimo jiné hodnotí:

Komise zveřejní do 31. prosince 2013
zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Tato 
zpráva mimo jiné obsahuje:

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podrobnou právní analýzu možnosti 
zavedení jednotného mechanismu 
dohledu v rámci EU jako celku;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) analýzu týkající se otázky, zda je 
nutno pro tento jednotný mechanismus
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dohledu vytvářet nový orgán, nebo zda 
úkoly, které jsou v současnosti přiděleny 
na základě článku 4 tohoto nařízení 
Evropské centrální bance, mohou plnit již 
existující orgány či agentury;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) rozdělení povinností mezi Evropskou 
centrální banku a příslušné vnitrostátní 
orgány zúčastněných členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva je předkládána Evropskému 
parlamentu a Radě. Komise případně 
přednese další návrhy.

Zpráva je předkládána Evropskému 
parlamentu a Radě. Komise na základě 
této zprávy předloží do 1. července 2014 
legislativní návrh jednotného 
mechanismu dohledu pro EU jako celek.

Or. en


