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k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu 
pro bankovnictví), pokud jde o jeho vztah k nařízení Rady (EU) č. …/…, 
kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, 
které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi
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Pozměňovací návrh 10
Enrique Guerrero Salom

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Ustavení jednotného mechanismu 
dohledu je prvním krokem k vytvoření 
evropské bankovní unie, která je založena 
na skutečně jednotném souboru pravidel 
pro finanční služby a kterou tvoří také 
společný rámec pro pojištění vkladů 
a restrukturalizaci.

(2) Po přijetí Smlouvy o založení 
Evropského mechanismu stability je 
ustavení jednotného mechanismu dohledu
klíčovým opatřením k prolomení 
začarovaného kruhu mezi bankami a 
státy; k poskytnutí možnosti přímo 
rekapitalizovat banky; a je také prvním 
krokem k vytvoření evropské bankovní 
unie, kterou je nutno doplnit o společné 
mechanismy pro restrukturalizaci bank a 
zaručení vkladů zákazníků a která je na 
úrovni EU založena na skutečně 
jednotném souboru pravidel pro finanční 
služby a kterou tvoří rovněž společný 
rámec pro pojištění vkladů 
a restrukturalizaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) K naplnění jednotného mechanismu 
dohledu svěřuje nařízení Rady (EU) č. 
…/… 3 [nařízení podle čl. 127 odst. 6 
SFEU] Evropské centrální bance zvláštní 
úkoly týkající se politik, které se vztahují k 
obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými 
institucemi v členských státech, jejichž 
měnou je euro. Ostatní členské státy 
mohou s Evropskou centrální bankou 

(3) K naplnění jednotného mechanismu 
dohledu svěřuje nařízení Rady (EU) č. 
…/… 3 [nařízení podle čl. 127 odst. 6 
SFEU] na přechodnou dobu, dokud 
nebudou důkladně prozkoumány všechny 
právní aspekty, Evropské centrální bance 
zvláštní úkoly týkající se politik, které se 
vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad 
některými úvěrovými institucemi 



PE500.481v01-00 4/8 AM\918502CS.doc

CS

navázat úzkou spolupráci. V rámci 
uvedeného nařízení má Evropská 
centrální banka koordinovat a uvádět 
postoj těchto členských států k 
rozhodnutím, která má přijmout rada 
orgánů dohledu Evropského orgánu pro 
bankovnictví (dále jen „orgán pro 
bankovnictví“) a která patří mezi úkoly 
Evropské centrální banky.

v členských státech, jejichž měnou je euro. 
Vezmeme-li v úvahu nutnost omezit 
možné hrozby z finančních trhů pro 
evropský integrační proces, je třeba zřídit 
v blízké budoucnosti pro celou Evropskou 
unii jednotný mechanismus dohledu v 
rozsahu všech možných nezbytných 
institucionálních podmínek. V rámci 
uvedeného nařízení má Evropská 
centrální banka v úzké spolupráci s 
vnitrostátními orgány dohledu zajistit, aby 
systémově důležité finanční instituce 
(SIFIs), představující obzvláště ohrožení 
evropských ekonomik, používaly obchodní 
modely, které spíše než vlastním 
akcionářům slouží lidem v Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Rafał Trzaskowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) K naplnění jednotného mechanismu 
dohledu svěřuje nařízení Rady (EU) č. 
…/… 3 [nařízení podle čl. 127 odst. 6 
SFEU] Evropské centrální bance zvláštní 
úkoly týkající se politik, které se vztahují k 
obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými 
institucemi v členských státech, jejichž 
měnou je euro. Ostatní členské státy 
mohou s Evropskou centrální bankou 
navázat úzkou spolupráci. V rámci 
uvedeného nařízení má Evropská 
centrální banka koordinovat a uvádět 
postoj těchto členských států k 
rozhodnutím, která má přijmout rada 
orgánů dohledu Evropského orgánu pro 
bankovnictví (dále jen „orgán pro 
bankovnictví“) a která patří mezi úkoly 
Evropské centrální banky.

(3) K naplnění jednotného mechanismu 
dohledu svěřuje nařízení Rady (EU) č. 
…/… 3 [nařízení podle čl. 127 odst. 6 
SFEU] Evropské centrální bance zvláštní 
úkoly týkající se politik, které se vztahují k 
obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými 
institucemi v členských státech, jejichž 
měnou je euro. Ostatní členské státy 
mohou s Evropskou centrální bankou 
navázat úzkou spolupráci.
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Or. en

Pozměňovací návrh 13
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V pozdější fázi, po důkladném 
vyhodnocení mechanismu dohledu 
zřízeného v této přechodné fázi, se 
obezřetnostní dohled nad všemi úvěrovými 
institucemi v celé EU svěří v plném 
rozsahu orgánu EBA nebo novému 
specializovanému nezávislému 
evropskému orgánu, který vznikne za 
účasti vnitrostátních orgánů dohledu, 
pokud jde o harmonizované provádění 
rozhodnutí přijatých evropským orgánem 
dohledu. V případě potřeby se právní 
postavení orgánu EBA změní.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Rafał Trzaskowski

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Vzhledem k tomu, že orgán EBA, na 
jehož činnosti se rovnoprávně podílejí 
všechny členské státy, byl založen s cílem 
vypracovat jednotný soubor pravidel a 
zajistit konzistentnost postupů v oblasti 
dohledu v rámci EU a vzhledem k tomu, 
že byl zřízen jednotný mechanismus 
dohledu zaštítěný vedoucí úlohou ECB, 
musí být orgán EBA vybaven vhodnými 
nástroji, které mu umožní efektivně 
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vykonávat svěřené úkoly týkající se 
integrity jednotného trhu v oblasti 
finančních služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Enrique Guerrero Salom

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Článek 3 se nahrazuje tímto:
Odpovědnost orgánů

Orgány uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a) až 
d), Centrální orgán dohledu pro 
eurobankovnictví (ECS) a vnitrostátní 
orgány, jež jsou mu nápomocny, 
odpovídají v souladu s nařízením Rady 
(EU) č. ... / ... * [nařízení Rady podle čl. 
127 odst. 6 SFEU] za svou činnost 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Enrique Guerrero Salom

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V čl. 8 odst. 2 se za pododstavec j) 
vkládá nový pododstavec, který zní:
„ja) vypracovat a aktualizovat s 
přihlédnutím k měnícím se obchodním 
postupům a struktuře trhu jednotnou 
příručku pro výkon dohledu v celé Unii, 
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která bude obsahovat základní metodiky k 
identifikaci a měření rizik v bankách, 
rámec pro posuzování politiky bank – s 
cílem omezit tato rizika – a kritéria pro 
stanovení případných opatření k nápravě.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Enrique Guerrero Salom

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V článku 27 se první pododstavec ve 
druhém odstavci nahrazuje tímto:
2. Orgán přispívá k rozvoji společných 
mechanismů určených k restrukturalizaci 
bank, včetně evropského orgánu 
zmocněného uvolňovat finanční 
prostředky prostřednictvím evropského 
pojistného mechanismu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Enrique Guerrero Salom

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V čl. 40 odst. 1 se za pododstavec f) 
vkládá nový pododstavec, který zní:

fa) jeden zástupce Hospodářského 
a měnového výboru Evropského 
parlamentu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Helmut Scholz

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. V článku 81 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. V souvislosti s přímým dohledem nad 
institucemi nebo infrastrukturami 
s celoevropskou působností a s ohledem 
na vývoj na trhu, stabilitu vnitřního trhu a 
soudržnost Unie jako celku vypracuje 
Komise výroční zprávu o vhodném 
načasování návrhů, na jejichž základě 
jsou orgánu pro bankovnictví nebo 
budoucímu novému orgánu dohledu 
svěřeny plné pravomoci s celoevropskou 
působností v oblasti dohledu, přičemž  
uvedenému orgánu dohledu udělí status 
nezávislého subjektu, jenž podléhá 
kontrole ze strany Evropského 
parlamentu a Rady. Pokud orgán EBA 
převezme odpovědnost za dohled v rámci 
celé Evropy, ve zprávě se jasně uvede, zda 
je článek 114 SFEU i nadále vhodný jako 
právní základ pro toto nařízení o zřízení 
orgánu, a zároveň se orgánu udělí 
rozšířené pravomoci a nový status a 
popřípadě se navrhne jiný právní základ.“

Or. en


