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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zřízení bankovní unie s jednotným mechanismus dohledu soustředěným v Evropské centrální 
bance (ECB), představuje velmi důležité ústavní otázky, na které je třeba upozornit 
Parlament. 

Právním základem zvoleným na zasedání Evropské rady a Evropské komise je čl. 127 odst. 6 
Smlouvy o fungování EU, který zní:

6. Rada může zvláštním legislativním postupem jednomyslně po konzultaci
s Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou formou nařízení svěřit 
Evropské centrální bance zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují
k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými a dalšími finančními institucemi,
s výjimkou pojišťovacích podniků.

Cílem zpravodaje je zajistit při zřizování účinného, efektivního jednotného mechanismu 
celkovou soudržnost Evropské unie a řádné dodržování právních předpisů EU. Za tímto 
účelem podává k návrhu nařízení Rady předloženého Komisí 41 pozměňovacích návrhů, které 
jsou shrnuty níže. 

Pozměňovací 
návrhy

Obsah

1, 2 Uvádí politický kontext
4 Aktualizuje
5, 20, 27 Účast nesmí být pro eurozónu nepovinná, účast států, které nejsou členy 

eurozóny je považována za standard. Pouze Velká Británie má výjimku
z eura (Protokol č. 15).

6 Použita ECB, protože již má prováděcí pravomoci
7 Rozšíření působnosti na všechny banky bez výjimky.
8, 11 Smluvní ujednání se zúčastněnými státy, které nejsou členy eurozóny
9, 10, 22, 23 Nutnost respektovat Evropský orgán pro bankovnictví a integritu 

jednotného trhu
12, 30 Rovné postavení pro všechny státy v rámci jednotného mechanismu 

dohledu
12, 18, 35 Vztah mezi novou dozorčí radou a Radou guvernérů ECB
13, 24, 33, 34 Transparentnost
14, 15, 17, 31, 
32, 36, 38

Volba předsedy Evropským parlamentem a odpovědnost dozorčí rady

16, 19, 40 Soudní přezkum a odvolací proces
41 Ustanovení o přezkumu
3, 25, 26, 28, 29, 
37, 39

Redakční změny

Zpravodaj by rád upozornil na to, že je třeba, aby Parlament dosáhl plného souladu mezi 
postojem, který zaujímá k těmto právním předpisům (zpráva Thyssenové), a postojem, který 
zaujímá k návrhu nařízení o Evropském orgánu pro bankovnictví (Giegoldova zpráva). 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) V průběhu současné finanční
a hospodářské krize se evropský bankovní 
systém téměř zhroutil. Integrita jednotné 
měny a jednotného trhu je ohrožena 
roztříštěností finančního odvětví. Nyní je 
nezbytné prohloubit integraci bankovního 
sektoru s cílem upevnit evropskou 
jednotu, obnovit finanční stabilitu
a vytvořit základ pro hospodářskou 
obnovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) Rychlé vytvoření bankovní unie je 
zásadním prvním krokem v procesu, který 
povede k fiskální unii a případně
k politické unii. Ústavní význam tohoto 
nařízení pro dlouhodobý vývoj Evropské 
unie by se neměl podceňovat. Zatímco 
dobře navržené a dobře řízené bankovní 
unii se podaří dosáhnout svých cílů, 
kterými jsou zvýšení důvěry trhu
a politické důvěry v proces evropské 
integrace, špatně navržená nebo špatně 
řízená bankovní unie představuje riziko 
vzniku vážných rozporů mezi členskými 
státy, zhroucení eura a dokonce rozpadu 
Unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 3
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 celé Unii a sehrál zásadní úlohu
v jednotném provádění rekapitalizace 
velkých úvěrových institucí Unie, na které 
se dohodla Evropská rada v říjnu 2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Evropská rada dne 18. října 2012 
dospěla k závěru, že by se proces vedoucí
k prohloubení hospodářské a měnové unie 
měl opírat o institucionální a právní 
rámec a měl by se vyznačovat otevřeností
a transparentností vůči členským státům, 
které nejsou členy eurozóny,
a respektováním jednotného trhu. 
Součástí jednotného finančního rámce 
bude jednotný mechanizmus dohledu, 
který bude v co největší možné míře 
otevřen všem členským státům, které se ho 
budou chtít účastnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
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 
komplexním a podrobným 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 ke vzájemné 
závislosti členských států, které sdílejí 
jednotnou měnu, musí bankovní unie 
zahrnovat všechny členské státy eurozóny
a měla by zahrnovat všechny ostatní státy, 
jež mají v úmyslu euro přijmout
a připravují se na jeho přijetí. V zájmu 
zachování a prohloubení vnitřního trhu by
v rozsahu, v němž to bude institucionálně 
možné, měla být bankovní unie otevřena 
též případné účasti Spojeného království 
nebo kteréhokoli dalšího nezúčastněného 
členského státu.



PA\917116CS.doc 7/23 PE498.084v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 6
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, požívající 
vlastní prováděcí pravomoci, jež 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 obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými 
institucemi v eurozóně.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Evropská centrální banka musí mít 
pravomoci k vyjednávání dohod
s příslušnými vnitrostátními orgány států, 
které nejsou členy eurozóny, avšak 
účastní se bankovní unie, aby ECB mohla 
vykonávat stejné úkoly dohledu nad 
bankami států mimo eurozónu.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
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 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 úzce spolupracovala
s Evropským orgánem pro bankovnictví, 
Evropským orgánem pro cenné papíry
a trhy a Evropským orgánem pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění, aniž jsou dotčeny jejich 
pravomoci.



PA\917116CS.doc 9/23 PE498.084v01-00

CS

penzijní pojištění.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
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 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.

(25) Aby se zachovala integrita 
jednotného trhu, měla by Evropská 
centrální banka pouze koordinovat postoj 
zástupců zúčastněných členských států 
ohledně záležitostí spadajících do její 
pravomoci a pokud se daná záležitost 
zúčastněných členských států přímo týká. 
Evropská centrální banka musí plně 
respektovat úlohu Evropského orgánu pro 
bankovnictví jak při vytváření jednotného 
souboru pravidel pro evropský bankovní 
sektor, tak při sledování uplatňování 
pravidel v celé Unii jako celku.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 

(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 
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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.

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 nejsou 
členy eurozóny, účastnící se nového 
mechanismu, by se proto měly zavázat, že 
zajistí, aby jejich příslušné vnitrostátní 
orgány respektovaly a přijaly vůči 
úvěrovým institucím veškerá opatření,
o něž Evropská centrální banka požádá. 
Evropská centrální banka by měla uzavřít 
závazná smluvní ujednání s příslušnými 
orgány zúčastněných členských států, 
které nejsou členy eurozóny. Zúčastněné 
členské státy, které nejsou členy eurozóny,
by měly být povinny přijmout do svých 
vnitrostátních jurisdikcí odpovídající 
právní úpravu s cílem posílit dohled
Evropské centrální banky.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Podmínky, za kterých se zástupci 
příslušných orgánů členských států, které 
nejsou členy eurozóny, podílejí na 
činnosti dozorčí rady, by měly být takové, 
aby byly v dozorčí radě plně zastoupeny
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a požívaly status, který se rovná postavení 
příslušných orgánů členských států 
eurozóny. Dozorčí rada by měla mít 
pravomoc plánovat a provádět úkoly 
Evropské centrální banky týkající se 
dohledu. Dozorčí rada by měla vykonávat 
své pravomoci za plného uznání toho, že 
nejvyšším výkonným orgánem Evropské 
centrální banky je Rada guvernérů.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
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 
své zápisy zveřejnit. 

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Pověření úkoly týkajícími se dohledu 
pro Evropskou centrální banku též 
znamená, že přijímá významnou 
odpovědnost chránit finanční stabilitu
v Unii a používat své pravomoci dohledu 
co nejúčinnějším a nejpřiměřenějším 
způsobem. Evropská centrální banka by 
měla být za plnění svých úkolů odpovědná 
Evropskému parlamentu a Radě ministrů, 

(34) Pověření úkoly týkajícími se dohledu 
pro Evropskou centrální banku též 
znamená, že přijímá významnou 
odpovědnost chránit finanční stabilitu
v Unii a používat své pravomoci dohledu 
co nejúčinnějším a nejpřiměřenějším 
způsobem. I když musí Evropská centrální 
banka zůstat nezávislá, pokud jde
o měnovou politiku, musí podléhat novým 
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případně Euroskupině, jako demokraticky 
legitimovaným institucím zastupujícím 
evropské občany a členské státy. Součástí 
toho by mělo být pravidelné podávání 
zpráv a zodpovídání otázek. Přijímají-li 
vnitrostátní orgány dohledu opatření podle 
toho nařízení, měla by se nadále uplatnit 
ustanovení o odpovědnosti stanovená ve 
vnitrostátních právních předpisech.

formám demokratické odpovědnosti , 
pokud jde o její kontrolní pravomoci. 
Součástí toho by mělo být pravidelné 
podávání zpráv a zodpovídání otázek. 
Přijímají-li vnitrostátní orgány dohledu 
opatření podle toho nařízení, měla by se 
nadále uplatnit ustanovení o odpovědnosti 
stanovená ve vnitrostátních právních 
předpisech.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Dozorčí rada by měla předkládat 
Evropskému parlamentu a Radě výroční 
zprávu. Zástupci dozorčí rady mohou být 
vyzváni, aby vystoupili před příslušnými 
výbory Evropského parlamentu nebo 
vnitrostátními parlamenty zúčastněných 
členských států. Právo Evropského 
parlamentu zřídit dočasný vyšetřovací 
výbor by se mělo vztahovat na činnosti 
dozorčí rady.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34b) Aniž by tím byl dotčen článek 263 
SFEU, Soudní dvůr by měl mít možnost 
provést přezkum legality aktů Evropské 
centrální banky jednající v rámci jejího 
výkonu dohledu, které mají mít právní 
účinky vůči třetím osobám.
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Or. en

Pozměňovací návrh 17
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

(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. 
Předseda dozorčí rady by měl být 
nominován Radou guvernérů Evropské 
centrální banky a zvolen Evropským 
parlamentem. Dozorčí rada by měla být 
navíc složena ze zástupců Evropské 
centrální banky a vnitrostátních orgánů. 
Funkční období předsedy by nemělo být 
delší než pět let a nemělo by být 
obnovitelné, aby se v těchto funkcích 
umožnilo přiměřené střídání a jeho 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. Dozorčí radě 
může být nápomocen řídící výbor
v omezenějším složení.
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v omezenějším složení.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Dozorčí rada by měla odpovídat za 
přípravu a výkon rozhodnutí Rady 
guvernérů Evropské centrální banky. 
Rada guvernérů by měla návrhy dozorčí 
rady přijmout, pokud je nezamítne 
kvalifikovanou většinou svých členů.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36b) Nesouhlasí-li příslušný vnitrostátní 
orgán s rozhodnutím Evropské centrální 
banky týkajícím se dohledu, měl by mít 
možnost obrátit se na Evropský orgán pro 
bankovnictví, který by měl stanovit 
příslušný odvolací subjekt, jehož 
rozhodnutí by měla být adresována 
dozorčí radě. Je-li u soudů domovského či 
hostitelského členského státu podána 
žaloba ve věci činností Evropské centrální 
banky v rámci jejího výkonu dohledu, 
měla by se Evropská centrální banka 
tohoto řízení účastnit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
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
a jakýkoli jiný členský stát, který se 
rozhodl pro účast v jednotném 
mechanismu dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „nezúčastněným členským státem“ se 
rozumí členský stát, jehož měnou není 
euro a který se rozhodl pro neúčast
v jednotném mechanismu dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
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 ve svém výkonu 
dohledu 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. 
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1095/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
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, aniž by 
tím byly dotčeny pravomoci Evropského 
orgánu pro bankovnictví a 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:

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

h) na podporu přezkumu prováděného
v rámci dohledu uskutečňovat zátěžové 
testy úvěrových institucí a zveřejňovat 
výsledky těchto testů;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) koordinovat a vyjadřovat společné l) formulovat společné stanovisko zástupců 
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stanovisko zástupců příslušných orgánů 
zúčastněných členských států, jestliže se 
účastní jednání rady orgánů dohledu
a správní rady Evropského orgánu pro 
bankovnictví ohledně témat souvisejících
s úkoly, které jsou Evropské centrální 
bance svěřeny tímto nařízením;

příslušných orgánů zúčastněných 
členských států, jestliže se účastní jednání 
rady orgánů dohledu a správní rady 
Evropského orgánu pro bankovnictví 
ohledně témat přímo souvisejících s úkoly, 
které jsou Evropské centrální bance 
svěřeny tímto nařízením;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tímto nařízením nejsou dotčeny 
závazky a příslušné pravomoci příslušných 
orgánů zúčastněných členských států 
vykonávat úkoly dohledu, které nejsou 
uvedeny v tomto nařízení.

4. Tímto nařízením nejsou dotčeny 
závazky a příslušné pravomoci příslušných 
orgánů zúčastněných členských států 
vykonávat úkoly dohledu, které nejsou 
svěřeny v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úzká spolupráce s příslušnými orgány 
nezúčastněných členských států

Účast členských států, jejichž měnou není 
euro, v jednotném mechanismu dohledu

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tím účelem může Evropská centrální Za tím účelem může Evropská centrální 
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banka udělit pokyny nebo se obrátit
s požadavky na příslušný vnitrostátní orgán 
nezúčastněného členského státu.

banka udělit pokyny nebo se obrátit
s požadavky na příslušný vnitrostátní orgán 
takového členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úzká spolupráce mezi Evropskou 
centrální bankou a příslušným 
vnitrostátním orgánem nezúčastněného 
členského státu se navazuje rozhodnutím 
přijatým Evropskou centrální bankou při 
splnění těchto podmínek:

2. Úzká spolupráce mezi Evropskou 
centrální bankou a příslušným 
vnitrostátním orgánem členského státu, 
jehož měnou není euro, ale který se 
rozhodl k účasti, se navazuje rozhodnutím 
přijatým Evropskou centrální bankou při 
splnění těchto podmínek:

Or. en

Pozměňovací návrh 30
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.

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 zúčastněných
členských států, jejichž měnou není euro, 
mají zúčastnit, v plné míře a za stejných 
podmínek jako zástupci členských států, 
jejichž měnou je euro, činnosti dozorčí 
rady.

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
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 Evropský parlament na návrh
Rady guvernérů Evropské centrální banky.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 33
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 jednací řád
a jednací řád dozorčí rady a zveřejní je.
Jednací řád dozorčí rady zajistí rovné 
zacházení se všemi jejími členy. Stanoví 
pravidla určující funkční období předsedy, 
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které nepřesáhne pět let a nelze je obnovit.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Dozorčí rada své zápisy zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Rozhodovací postup

Dozorčí rada, která rozhoduje prostou 
většinou, předloží návrhy Radě guvernérů 
Evropské centrální banky v podobě 
návrhů rozhodnutí. Rada guvernérů může 
přijmout tyto návrhy rozhodnutí, vrátit je 
zpět dozorčí radě s připomínkami, nebo je 
zamítnout. V případě, že Rada guvernérů 
zamítne návrhy rozhodnutí dozorčí rady, 
rozhodne dvoutřetinovou většinou hlasů 
svých členů s hlasovacím právem, jak je 
uvedeno v článku 10 statutu Evropského 
systému centrálních bank a Evropské 
centrální banky. Návrh rozhodnutí se 
považuje za přijatý, pokud Rada 
guvernérů nebude do tří týdnů jednat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
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 
Evropskému parlamentu, Radě, Komisi,
Euroskupině a vnitrostátním parlamentům 
zúčastněných členských států výroční
zprávu o provádění úkolů, které ji byly 
svěřeny tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Předseda dozorčí rady Evropské 
centrální banky předkládá tuto zprávu 
Evropskému parlamentu a Euroskupině za 
přítomnosti zástupců všech 
nezúčastněných členských států, s kterými 
byla navázána úzká spolupráce v souladu
s článkem 6.

2. Předseda dozorčí rady Evropské 
centrální banky předkládá tuto zprávu 
Evropskému parlamentu a Euroskupině za 
přítomnosti zástupců z jiných 
zúčastněných členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
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. Na žádost Evropského parlamentu se 
může předseda dozorčí rady účastnit 
slyšení ohledně výkonu jejích úkolů 
dohledu před příslušnými výbory 
Evropského parlamentu

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
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 nebo Rada.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a
Odvolání

Příslušný orgán ze zúčastněného 
členského státu může podat odvolání proti 
rozhodnutí Evropské centrální banky
k odvolacímu senátu, jak je stanoveno
v nařízení (EU) č. 1093/2010. 

Or. en

Pozměňovací návrh 41
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 případně 
přednese další návrhy, včetně návrhů na 
integraci všech současných orgánů
a mechanismů dohledu do jednoho 
orgánu EU pro finanční služby 
zahrnujícího celý sektor.
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Or. en


