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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Jedným z poučení z finančnej krízy v Európe je, že sú potrebné prísnejšie a jasnejšie pravidlá 
pre celý finančný sektor. Prijali sa už mnohé dôležité opatrenia, napr. zriadenie troch orgánov 
finančného dohľadu, na lepšiu reguláciu finančného sektora je však potrebné ďalšie úsilie. 
Jednou zo stále neuzavretých záležitostí je súčasný návrh smernice, ktorého cieľom je 
stanoviť rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií 
a investičných spoločností.

Z rozpočtového hľadiska je mimoriadne dôležité, aby európske a vnútroštátne inštitúcie tento 
nový rámec podporovali čo najvhodnejším spôsobom. Nestačí preto stanoviť nové pravidlá. 
Tieto nové pravidlá musia tiež dopĺňať dostatočné finančné a ľudské zdroje, aby sa nový 
rámec mohol vykonávať. 

Na základe predloženého návrhu by sa od Európskeho orgánu pre bankovníctvo vyžadovalo, 
aby (i) vypracoval približne 23 technických predpisov a 5 usmernení, (ii) sa aktíve 
zúčastňoval na činnosti kolégií pre riešenie krízových situácií, prijímal rozhodnutia v prípade 
nezhody a vykonával záväznú mediáciu, ako aj (iii) zabezpečoval uznanie konaní tretích 
krajín zameraných na riešenie krízových situácií podľa článku 85 a uzatváral nezáväzné 
rámcové dohody o spolupráci s tretími krajinami podľa článku 88. Technické predpisy majú 
byť pripravené 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti smernice, ktoré sa podľa odhadov 
uskutoční medzi júnom a decembrom 2013. Návrh Komisie zahŕňa dlhodobé úlohy 
Európskeho orgánu pre bankovníctvo, ktoré si budú vyžadovať vytvorenie 5 dodatočných 
pracovných miest (dočasní zamestnanci) od roku 2014. Popri tom bude podľa plánu 11 
vyslaných národných expertov vykonávať dočasné úlohy obmedzené na roky 2014 a 2015.

Spravodajkyňa podporuje tieto nové pozície, keďže sú potrebné na vykonávanie nových úloh 
orgánu. Keďže však bude konečný rozsah nových úloh známy až na konci legislatívneho 
postupu, od Komisie sa žiada, aby predložila finančný výkaz, ktorý bude v plnej miere 
zohľadňovať výsledok legislatívnej dohody medzi Európskym parlamentom a Radou, 
s cieľom splniť rozpočtové a personálne potreby orgánu pre bankovníctvo a útvarov Komisie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1a (nový)
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Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- 1a. zdôrazňuje, že bod 47 
Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 
2006 o rozpočtovej disciplíne a správnom 
finančnom riadení1, ktorú uzatvorili 
Európsky parlament, Rada a Komisia, by 
sa mal uplatniť pri rozšírení mandátu 
Európskeho orgánu pre bankovníctvo; 
zdôrazňuje, že akékoľvek rozhodnutie 
zákonodarného orgánu v prospech 
takéhoto rozšírenia úloh sa nedotkne 
rozhodnutí rozpočtového orgánu v rámci 
ročného rozpočtového postupu;
________________
Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- 1b. žiada Komisiu, aby predložila 
finančný výkaz, v ktorom sa plne 
zohľadní výsledok legislatívnej dohody 
medzi Európskym parlamentom a Radou 
o plnení rozpočtových a personálnych 
požiadaviek Európskeho orgánu pre 
bankovníctvo a útvarov Komisie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Európskemu orgánu pre 
bankovníctvo by sa mali poskytnúť 
primerané finančné prostriedky a ľudské 
zdroje, aby mohol zodpovedajúcim 
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spôsobom plniť ďalšie úlohy, ktoré mu 
boli pridelené podľa tejto smernice. Na 
tento účel by sa v rámci postupu 
týkajúceho sa zostavenia, plnenia 
a kontroly jeho rozpočtu stanoveného 
v článkoch 63 a 64 nariadenia (EÚ) č. 
1093/2010 mali tieto úlohy náležite 
zohľadniť. Rozpočtový orgán by mal 
zabezpečiť, aby sa dodržali najvyššie 
normy účinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 15b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15b) Výdavky európskych orgánov 
dohľadu (EBA, EIOPA a ESMA), ktoré 
súvisia s ich úlohami, by mali byť pokryté 
poplatkami účtovanými úverovým 
inštitúciám. Výška poplatku účtovaného 
úverovej inštitúcii by mala byť primeraná 
významu a rizikovému profilu dotknutej 
úverovej inštitúcie. Tieto poplatky by mali 
byť účtované navyše k akýmkoľvek 
poplatkom, ktoré sa platia orgánom v 
prípadoch určených príslušnými 
nástrojmi právnych predpisov Únie. 
Celková suma poplatkov uhrádzaných 
orgánom by nemala prekročiť ich 
výdavky. Žiada Európsku komisiu, aby 
predložila analýzu vyberania poplatkov v 
príslušných agentúrach v prvom 
štvrťroku 2013.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 15c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15c) V prechodnom období od národného 
spolufinancovania k čiastočnému 
financovaniu z poplatkov by európske 
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orgány dohľadu (EBA, EIOPA a ESMA) 
mali byť plne financované z rozpočtu 
Únie.
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