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Pozměňovací návrh 83
Auke Zijlstra

Návrh legislativního usnesení
Bod 1

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním 
čtení;

1. zamítá návrh Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Bastiaan Belder

Návrh legislativního usnesení
Bod 1

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním 
čtení;

1. zamítá návrh Komise;

Or. nl

Pozměňovací návrh 85
Auke Zijlstra

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že článek 114 
Smlouvy o fungování Evropské unie není 
vhodným právním základem pro přijetí 
návrhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Auke Zijlstra

Návrh legislativního usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

1b. poukazuje na to, že návrh zasahuje do 
národní rozpočtové svrchovanosti, a proto 
by bylo třeba provést změnu Smlouvy, aby 
jej Evropská komise mohla v souladu se 
zákonem předložit Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Od vypuknutí současné mezinárodní 
finanční a hospodářské krize panuje 
nejistota ohledně výše ztrát hrozících 
evropským bankám a není známo, na 
kolik bank a na které konkrétně by se 
v případě uplatnění objektivních a 
jednotných kritérií měly skutečně 
vztahovat postupy pro řešení problémů. 
V rámci jednotného mechanismu dohledu 
mají být do konce roku 2014 provedeny 
zátěžové testy. Pokud z těchto zátěžových 
testů vyplyne, že některé banky potřebují 
zvláštní finanční prostředky, měli by tyto 
náklady nést majitelé těchto bank a 
členské státy, které zodpovídaly za dohled 
nad nimi. Jednotný mechanismus pro 
řešení problémů bank lze využít teprve 
tehdy, jestliže byla vyřešena otázka všech 
znehodnocených aktiv, byly splněny 
kapitálové požadavky a má se za to, že 
bankovní systém stojí i v dalších ohledech 
na pevných základech. Proto by jednotný 
mechanismus pro řešení problémů bank 
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měl začít fungovat až po roce 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Rozdílná pravidla řešení problémů 
v jednotlivých členských státech a 
související správní praxe a neexistence 
jednotného rozhodovacího procesu na 
unijní úrovni při řešení problémů 
přeshraničně působících bank přispívají 
k této nedostatečné důvěře a tržní 
nestabilitě, jelikož neposkytují jistotu a 
předvídatelnost ohledně možného řešení 
úpadků bank. Rozhodnutí o řešení 
problémů přijatá pouze na vnitrostátní 
úrovni mohou vést k narušení 
hospodářské soutěže a v konečném 
důsledku k oslabení vnitřního trhu.

(2) Rozdílná pravidla řešení problémů 
v jednotlivých členských státech a 
související správní praxe a neexistence 
jednotného rozhodovacího procesu na 
unijní úrovni při řešení problémů 
přeshraničně působících bank přispívají 
k této nedostatečné důvěře a tržní 
nestabilitě, jelikož neposkytují jistotu a 
předvídatelnost ohledně možného řešení 
úpadků bank.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Propojení států a bankovního 
odvětví, které mělo v období krize ničivý 
dopad na hospodářství celé Unie, je třeba 
odstranit, a omezit tak nynější 
roztříštěnost finančních trhů. I když 
bankovní unie bude stát na stabilních 
základech teprve tehdy, až budou 
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zavedeny všechny tři pilíře, tj. až bude 
zřízen i společný evropský mechanismus 
pro systémy pojištění vkladů, představuje 
již zřízení jednotného mechanismu pro 
řešení problémů významný krok tímto 
směrem.

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Neschopnost určitých členských států 
vybudovat řádně fungující instituce, které 
by se zabývaly řešením problémů bank, 
zhoršilo škody způsobené bankovní krizí 
v posledních letech.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Pro vnitrostátní orgány mohou ještě 
před využitím postupu řešení problémů 
existovat pobídky na záchranu bank 
prostřednictvím veřejných financí, takže 
zřízení evropského mechanismu pro 
řešení problémů bude zásadní pro 
nastolení rovných podmínek a pro přijetí 
neutrálnějšího přístupu při rozhodování o 
tom, zda je třeba řešit problémy dané 
banky.
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Pozměňovací návrh 92
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady13 [ ] provedla určitou míru 
harmonizace vnitrostátních pravidel řešení 
problémů bank a upravila spolupráci
orgánů pro řešení v případě úpadku 
přeshraničně působících bank. Nicméně 
harmonizace provedená směrnicí [ ] není 
úplná a rozhodovací proces není 
centralizován. Směrnice [ ] poskytuje 
především společné nástroje a pravomoci 
k řešení problémů vnitrostátním orgánům 
všech členských států, ale použití těchto 
nástrojů a využití vnitrostátních 
mechanismů financování při řešení 
ponechává na uvážení vnitrostátních 
orgánů. Směrnice [ ] nebrání tomu, aby 
členský stát přijal samostatné a potenciálně 
nekonzistentní rozhodnutí týkající se řešení 
problémů přeshraničně působících skupin, 
která mohou ovlivnit celkové náklady 
řešení. Navíc, jelikož stanoví vnitrostátní 
mechanismy financování, nesnižuje 
dostatečně závislost bank na podpoře 
ze státních rozpočtů a nepředchází 
rozdílným přístupům členských států 
k využívání mechanismů financování.

(6) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady13 [ ] provedla určitou míru 
harmonizace vnitrostátních pravidel řešení 
problémů bank a upravila spolupráci 
orgánů pro řešení v případě úpadku 
přeshraničně působících bank. Nicméně 
rozhodovací proces není centralizován. 
Směrnice [ ] poskytuje především společné 
nástroje a pravomoci k řešení problémů 
vnitrostátním orgánům všech členských 
států, ale použití těchto nástrojů a využití 
vnitrostátních mechanismů financování při 
řešení ponechává na uvážení vnitrostátních 
orgánů. Směrnice [ ] nebrání tomu, aby 
členský stát přijal samostatné a potenciálně 
nekonzistentní rozhodnutí týkající se řešení 
problémů přeshraničně působících skupin, 
která mohou ovlivnit celkové náklady 
řešení. Navíc stanoví vnitrostátní 
mechanismy financování.

__________________ __________________
13 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady, kterou se stanoví rámec pro 
ozdravné postupy a řešení problémů 
úvěrových institucí a investičních podniků 
a kterou se mění směrnice Rady 
77/91/EHS a 82/891/ES, směrnice 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a 

13 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady, kterou se stanoví rámec pro 
ozdravné postupy a řešení problémů 
úvěrových institucí a investičních podniků 
a kterou se mění směrnice Rady 
77/91/EHS a 82/891/ES, směrnice 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a 
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nařízení (EU) č. 1093/2010. Úř. věst. C , , 
s. .

nařízení (EU) č. 1093/2010 Úř. věst. C , , s. 
.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Bastiaan Belder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zajištění skutečně jednotných 
rozhodnutí o řešení problémů upadajících 
bank v Unii, včetně využití prostředků 
získaných na unijní úrovni, je pro 
dokončení vnitřního trhu finančních 
služeb zásadní. Na vnitřním trhu může 
úpadek bank v jednom členském státě 
ovlivnit stabilitu finančních trhů v celé 
Unii. Zajištění účinných a jednotných 
pravidel řešení a rovných podmínek jeho 
financování ve všech členských státech je 
v nejlepším zájmu nejen členských států, 
v nichž banky působí, ale i všech 
členských států obecně jako prostředek 
k zajištění rovných podmínek hospodářské 
soutěže a lepšího fungování vnitřního trhu.
Bankovní systémy na vnitřním trhu jsou 
silně vzájemně propojeny, bankovní 
skupiny jsou nadnárodní a banky drží 
vysoký podíl zahraničních aktiv. Při 
neexistenci jednotného mechanismu pro 
řešení problémů by bankovní krize v 
členských státech zúčastněných v 
jednotném mechanismu dohledu měly 
silnější negativní systémový dopad i v 
nezúčastněných členských státech.
Zavedení jednotného mechanismu pro 
řešení problémů zvýší stabilitu bank 
zúčastněných členských států a zamezí 
přelévání krizí do nezúčastněných 
členských států, a usnadní tak fungování 
celého vnitřního trhu.

(7) V souvislosti s řešením špatných úvěrů 
na bankovních rozvahách v zemích 
zasažených krizí neexistují dostatečné 
záruky, neboť na vnitrostátní ani 
evropské úrovni nejsou k dispozici 
dostatečné zdroje mimořádného 
financování odpovídající kapitálovým 
požadavkům. Problematická je 
neexistence veřejného jištění, zejména 
s ohledem na skutečnost, že nebyly 
uzavřeny dostatečné dohody týkající se 
spravedlivého rozložení zátěže mezi 
členské státy na jedné straně a mezi státy 
eurozóny a další členské státy na straně 
druhé. Dále je třeba uzavřít vhodné 
dohody, které by zabránily případnému 
opakovaní takovéto dluhové nerovnováhy 
v eurozóně. Vzhledem k tomu, že v této 
souvislosti nebyla dojednána žádná 
účinná opatření, není vytvoření bankovní 
unie, jejíž součástí by byl jednotný 
mechanismus pro řešení problémů a 
jednotný fond pro řešení problémů, 
žádoucí.
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Or. nl

Pozměňovací návrh 94
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zajištění skutečně jednotných 
rozhodnutí o řešení problémů upadajících 
bank v Unii, včetně využití prostředků 
získaných na unijní úrovni, je pro 
dokončení vnitřního trhu finančních služeb 
zásadní. Na vnitřním trhu může úpadek 
bank v jednom členském státě ovlivnit 
stabilitu finančních trhů v celé Unii. 
Zajištění účinných a jednotných pravidel 
řešení a rovných podmínek jeho 
financování ve všech členských státech je 
v nejlepším zájmu nejen členských států, 
v nichž banky působí, ale i všech 
členských států obecně jako prostředek 
k zajištění rovných podmínek hospodářské 
soutěže a lepšího fungování vnitřního trhu. 
Bankovní systémy na vnitřním trhu jsou 
silně vzájemně propojeny, bankovní 
skupiny jsou nadnárodní a banky drží 
vysoký podíl zahraničních aktiv. Při 
neexistenci jednotného mechanismu pro 
řešení problémů by bankovní krize v 
členských státech zúčastněných v 
jednotném mechanismu dohledu měly 
silnější negativní systémový dopad i v 
nezúčastněných členských státech. 
Zavedení jednotného mechanismu pro 
řešení problémů zvýší stabilitu bank 
zúčastněných členských států a zamezí 
přelévání krizí do nezúčastněných 
členských států, a usnadní tak fungování 
celého vnitřního trhu.

(7) Zajištění skutečně jednotných 
rozhodnutí o řešení problémů upadajících 
bank v Unii, včetně využití prostředků 
získaných na unijní úrovni, je pro 
dokončení vnitřního trhu finančních služeb 
zásadní. Na vnitřním trhu může úpadek 
bank v jednom členském státě ovlivnit 
stabilitu finančních trhů v celé Unii. 
Zajištění účinných a jednotných pravidel 
řešení a rovných podmínek jeho 
financování ve všech členských státech je 
v nejlepším zájmu nejen členských států, 
v nichž banky působí, ale i všech 
členských států obecně jako prostředek 
k zajištění rovných podmínek hospodářské 
soutěže a lepšího fungování vnitřního trhu. 
Bankovní systémy na vnitřním trhu jsou 
silně vzájemně propojeny, bankovní 
skupiny jsou nadnárodní a banky drží 
vysoký podíl zahraničních aktiv. Při 
neexistenci jednotného mechanismu pro 
řešení problémů by bankovní krize v 
členských státech zúčastněných v 
jednotném mechanismu dohledu měly 
silnější negativní systémový dopad i v 
nezúčastněných členských státech. 
Zavedení jednotného mechanismu pro 
řešení problémů zvýší stabilitu bank 
zúčastněných členských států a zamezí 
přelévání krizí do nezúčastněných 
členských států, a usnadní tak fungování 
celého vnitřního trhu. Mechanismy 
spolupráce týkající se institucí usazených 
jak v zúčastněných, tak nezúčastněných 
členských státech musí být jasné a je
důležité zajistit, aby nezúčastněné členské 
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státy nebyly diskriminovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Za účelem obnovení důvěry vůči 
bankovnímu sektoru a jeho 
důvěryhodnosti provede ECB komplexní 
posouzení rozvah všech bank, které jsou 
pod přímým dohledem. V případě bank 
v zúčastněných členských státech, které 
nejsou pod přímým dohledem ECB, by 
příslušné orgány měly ve spolupráci 
s ECB provést rovnocenné posouzení 
rozvah, které odpovídá velikosti a modelu 
podnikání banky. To by jednak přispělo 
k obnovení důvěryhodnosti a jednak by se 
tak zajistilo, že všechny banky budou 
podrobeny přezkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Každý stávající i nový rámec pro 
ozdravné postupy a řešení problémů bank 
v EU by se měl řídit výhradně směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
stanoví rámec pro ozdravné postupy a 
řešení problémů úvěrových institucí a 
investičních podniků.
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Pozměňovací návrh 97
Danuta Maria Hübner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Protože jednotný mechanismus 
dohledu bude mít menší rozsah 
působnosti než jednotný mechanismus pro 
řešení problémů bank, může se stát, že 
určitá banka bude pod místním dohledem, 
ale její problémy budou řešeny na 
centrální úrovni. Z tohoto důvodu se 
mohou vyskytnout problémy s koordinací 
a nařízení o jednotném mechanismu pro 
řešení problémů by mělo obsahovat 
ustanovení pro řešení těchto problémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Peter Simon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) V rámci bankovní unie by se ručení a 
dohled měly odehrávat na stejné úrovni, 
tzn. že problémy bank, které jsou pod 
přímým dohledem na evropské úrovni, by 
měly být rovněž řešeny na evropské 
úrovni. V souladu s tím by příslušné 
vnitrostátní orgány dohledu měly 
zodpovídat za úvěrové instituce, které jsou 
v rámci jednotného mechanismu dohledu 
převážně pod vnitrostátním dohledem.

Or. de
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Pozměňovací návrh 99
Danuta Maria Hübner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) V rámci jednotného mechanismu 
dohledu je možné, aby členský stát, který 
není součástí eurozóny a který se účastní 
na dobrovolném základě, ukončil svou 
úzkou spolupráci s jednotným 
mechanismem dohledu. Může proto dojít 
k situaci, kdy se členský stát rozhodne 
vystoupit z jednotného mechanismu 
dohledu, avšak na jeho území se nachází 
instituce, jež řeší své problémy 
prostřednictvím finančních prostředků 
z fondu jednotného mechanismu pro 
řešení problémů. Nařízení o jednotném 
mechanismu pro řešení problémů by mělo 
obsahovat ustanovení pro urovnání 
takové situace. 

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Zatímco na banky v členských státech 
stojících mimo jednotný mechanismus 
dohledu jsou uplatňovány na vnitrostátní 
úrovni vzájemně sladěné mechanismy 
dohledu, řešení problémů a finančních 
pojistek, na banky v členských státech 
zúčastněných v jednotném mechanismu 
dohledu jsou uplatňovány unijní 
mechanismy dohledu a vnitrostátní 

(9) Zatímco na banky v členských státech 
stojících mimo jednotný mechanismus 
dohledu jsou uplatňovány na vnitrostátní 
úrovni vzájemně sladěné mechanismy 
dohledu, řešení problémů a finančních 
pojistek, na banky v členských státech 
zúčastněných v jednotném mechanismu 
dohledu jsou uplatňovány unijní 
mechanismy dohledu a vnitrostátní 
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mechanismy řešení problémů a finančních 
pojistek. Tento nesoulad vytváří 
konkurenční nevýhodu pro banky v 
členských státech zúčastněných 
v jednotném mechanismu dohledu oproti 
bankám v ostatních členských státech. 
Jelikož dohled a řešení problémů jsou v 
rámci jednotného mechanismu dohledu 
realizovány na dvou různých úrovních, 
zásahy v bankách v členských státech 
zúčastněných v jednotném mechanismu 
dohledu a řešení jejich problémů by nebylo 
tak rychlé, konzistentní a efektivní jako v 
případě bank v členských státech stojících 
mimo tento mechanismus. To má negativní 
dopady na náklady financování těchto bank 
a vytváří konkurenční nevýhodu s 
nepříznivými dopady na členské státy, v 
nichž takové banky působí, a na celkové 
fungování vnitřního trhu. Centralizovaný 
mechanismus řešení problémů všech bank 
působících v členských státech 
zúčastněných v jednotném mechanismu 
dohledu je proto pro zajištění rovných 
podmínek zásadní.

mechanismy řešení problémů a finančních 
pojistek. Tento nesoulad vytváří 
konkurenční nevýhodu pro banky v 
členských státech zúčastněných 
v jednotném mechanismu dohledu oproti 
bankám v ostatních členských státech. 
Jelikož dohled a řešení problémů jsou v 
rámci jednotného mechanismu dohledu 
realizovány na dvou různých úrovních, 
zásahy v bankách v členských státech 
zúčastněných v jednotném mechanismu 
dohledu a řešení jejich problémů by nebylo 
tak rychlé, konzistentní a efektivní jako v 
případě bank v členských státech stojících 
mimo tento mechanismus. To má negativní 
dopady na náklady financování těchto bank 
a vytváří konkurenční nevýhodu s 
nepříznivými dopady na členské státy, v 
nichž takové banky působí, a na celkové 
fungování vnitřního trhu. Centralizovaný 
mechanismus řešení problémů bank 
působících v členských státech 
zúčastněných v jednotném mechanismu 
dohledu, které jsou pod přímým dohledem 
ECB, je proto pro zajištění rovných 
podmínek zásadní.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Zatímco na banky v členských státech 
stojících mimo jednotný mechanismus 
dohledu jsou uplatňovány na vnitrostátní 
úrovni vzájemně sladěné mechanismy 
dohledu, řešení problémů a finančních 
pojistek, na banky v členských státech 
zúčastněných v jednotném mechanismu 
dohledu jsou uplatňovány unijní 
mechanismy dohledu a vnitrostátní 

(9) Zatímco na banky v členských státech 
stojících mimo jednotný mechanismus 
dohledu jsou uplatňovány na vnitrostátní 
úrovni vzájemně sladěné mechanismy 
dohledu, řešení problémů a finančních 
pojistek, na banky v členských státech 
zúčastněných v jednotném mechanismu 
dohledu jsou uplatňovány unijní 
mechanismy dohledu a vnitrostátní 
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mechanismy řešení problémů a finančních 
pojistek. Tento nesoulad vytváří 
konkurenční nevýhodu pro banky v 
členských státech zúčastněných 
v jednotném mechanismu dohledu oproti 
bankám v ostatních členských státech. 
Jelikož dohled a řešení problémů jsou v 
rámci jednotného mechanismu dohledu 
realizovány na dvou různých úrovních, 
zásahy v bankách v členských státech 
zúčastněných v jednotném mechanismu 
dohledu a řešení jejich problémů by nebylo 
tak rychlé, konzistentní a efektivní jako v 
případě bank v členských státech stojících 
mimo tento mechanismus. To má negativní 
dopady na náklady financování těchto bank 
a vytváří konkurenční nevýhodu s 
nepříznivými dopady na členské státy, v 
nichž takové banky působí, a na celkové 
fungování vnitřního trhu. Centralizovaný 
mechanismus řešení problémů všech bank 
působících v členských státech 
zúčastněných v jednotném mechanismu 
dohledu je proto pro zajištění rovných 
podmínek zásadní.

mechanismy řešení problémů a finančních 
pojistek. Tento nesoulad vytváří 
konkurenční nevýhodu pro banky v 
členských státech zúčastněných
v jednotném mechanismu dohledu oproti 
bankám v ostatních členských státech. 
Jelikož dohled a řešení problémů jsou v 
rámci jednotného mechanismu dohledu 
realizovány na dvou různých úrovních, 
zásahy v bankách v členských státech 
zúčastněných v jednotném mechanismu 
dohledu a řešení jejich problémů by nebylo 
tak rychlé, konzistentní a efektivní jako v 
případě bank v členských státech stojících 
mimo tento mechanismus. To má negativní 
dopady na náklady financování těchto bank 
a vytváří konkurenční nevýhodu s 
nepříznivými dopady na členské státy, v 
nichž takové banky působí, a na celkové 
fungování vnitřního trhu. Centralizovaný 
mechanismus řešení problémů všech bank 
působících v členských státech 
zúčastněných v jednotném mechanismu 
dohledu je proto pro zajištění rovných 
podmínek zásadní. Je velmi důležité 
zaručit fungování vnitřního trhu. 
Vytvoření jednotného mechanismu pro 
řešení problémů by nemělo vést 
k diskriminaci nezúčastněných členských 
států, např. pokud jde o řešení problémů 
přeshraničně působících bank.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Sdílení odpovědnosti za řešení 
problémů mezi vnitrostátní úrovní a úrovní 
Unie by mělo být sjednoceno se sdílením 
odpovědnosti za dohled. Pokud v členském 

(10) Sdílení odpovědnosti za řešení 
problémů mezi vnitrostátní úrovní a úrovní 
Unie by mělo být sjednoceno se sdílením 
odpovědnosti za dohled. Pokud v členském 



AM\1006888CS.doc 15/180 PE521.747v01-00

CS

státě zůstane dohled na vnitrostátní úrovni, 
měl by tento stát zůstat zodpovědný za 
finanční důsledky úpadku bank. Jednotný 
mechanismus pro řešení problémů by se 
proto měl vztahovat jen na banky a 
finanční instituce usazené v členských 
státech zúčastněných v jednotném 
mechanismu dohledu a podléhající dohledu 
ECB v rámci posledně uvedeného 
mechanismu. Banky usazené v členských 
státech nezúčastněných v jednotném 
mechanismu dohledu by neměly být 
předmětem jednotného mechanismu pro 
řešení problémů. Pokud by se v 
nezúčastněných členských státech jednotný 
mechanismus pro řešení problémů 
uplatňoval, vytvářelo by to pro ně 
nesprávný stimul. Především by se orgány 
dozoru v těchto členských státech mohly 
stát shovívavějšími k bankám na území 
těchto států, které by již nenesly celé 
finanční riziko jejich úpadku. Za účelem 
zajištění souběžnosti s jednotným 
mechanismem dohledu by se měl jednotný 
mechanismus pro řešení problémů uplatnit 
na členské státy zúčastněné v jednotném 
mechanismu dohledu. Pokud se členské 
státy připojí k jednotnému mechanismu 
dohledu, měl by se na ně automaticky 
uplatňovat rovněž jednotný mechanismus 
pro řešení problémů. Očekává se, že 
jednotný mechanismus pro řešení 
problémů se postupně rozšíří na celý 
vnitřní trh.

státě zůstane dohled na vnitrostátní úrovni, 
měl by tento stát zůstat zodpovědný za 
finanční důsledky úpadku bank. Jednotný 
mechanismus pro řešení problémů by se 
proto měl vztahovat jen na banky a 
finanční instituce usazené v členských 
státech zúčastněných v jednotném 
mechanismu dohledu a podléhající dohledu 
ECB v rámci posledně uvedeného 
mechanismu. Banky usazené v členských 
státech nezúčastněných v jednotném 
mechanismu dohledu by neměly být 
předmětem jednotného mechanismu pro 
řešení problémů. Pokud by se v 
nezúčastněných členských státech jednotný 
mechanismus pro řešení problémů 
uplatňoval, vedlo by to opět k 
jurisdikčnímu nesouladu, který se toto 
nařízení snaží ve vztahu k jednotnému 
mechanismu dohledu odstranit. Za účelem 
zajištění souběžnosti s jednotným 
mechanismem dohledu by se měl jednotný 
mechanismus pro řešení problémů uplatnit 
na členské státy zúčastněné v jednotném 
mechanismu dohledu. Pokud se členské 
státy připojí k jednotnému mechanismu 
dohledu, měl by se na ně automaticky 
uplatňovat rovněž jednotný mechanismus 
pro řešení problémů. Očekává se, že 
jednotný mechanismus pro řešení 
problémů se postupně rozšíří na celý 
vnitřní trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Při zavedení jednotného 
mechanismu pro řešení problémů by v 
souladu s tím, co bylo učiněno v případě 
jednotného mechanismu dohledu, měl být 
výbor pověřen přípravou memoranda o 
porozumění týkajícího se pravidel a 
postupů, jež by měly přijmout vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení a výbor; výbor 
by měl být pověřen vypracováním plánů 
řešení problémů pro úvěrové instituce, 
které jsou v rámci jednotného 
mechanismu dohledu pod dohledem ECB, 
ale i pro všechny přeshraniční instituce a 
skupiny, zatímco vnitrostátní orgány 
příslušné k řešení problémů by měly být 
pověřeny vypracováním plánů řešení 
problémů v případě úvěrových institucí, 
které se nacházejí výhradně na území 
jejich členského státu a nejsou 
přeshraničními subjekty, přičemž konečné 
schválení těchto plánů by však bylo vždy 
úkolem výboru; stejný princip by měl být 
uplatněn v případě schvalování režimů 
řešení problémů a činností v této oblasti, a 
to na základě intenzivní, úzké spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Vytvoření bankovní unie je 
projektem, který by neměl být 
podceňován, a to ani pokud jde o jeho 
cíle, ani pokud jde o jeho nezamyšlené 
důsledky. Jednotný finanční rámec je sice 
potřebný, evropské instituce a členské 
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státy by se však měly sjednotit, pokud jde o 
jejich názor na tento projekt, aby byl 
nakonec vytvořen komplexní a spolehlivý 
rámec, který bude úspěšně fungovat; 

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10c) Nemá-li být náš bankovní systém v 
budoucnu ohrožen, je nutné dosáhnout 
rovnováhy mezi předvídatelností a 
flexibilitou; je třeba zachovávat 
rovnováhu mezi úlohou ústředního 
orgánu a vnitrostátních orgánů a 
významnou úlohu vnitrostátních orgánů 
nikdy nepodceňovat; je třeba důkladně 
posoudit dopad celého projektu na 
prioritní nezajištěné věřitele, včetně 
nižších očekávaných ztrát v případě řešení 
problémů, než by tomu bylo v případě 
platební neschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10d) Směrnice o ozdravných postupech a 
řešení problémů bank a jednotný 
mechanismus pro řešení problémů by 
měly být před tím, než jednotný 
mechanismus dohledu vstoupí v platnost, 
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co nejvíc sladěny, aby se především 
zabránilo nezamýšleným negativním 
důsledkům v rámci možných řešení 
problémů úvěrových institucí v 
přechodném období, zejména v členských 
státech s vyšším úvěrovým rizikem 
svrchovaného dlužníka;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Peter Simon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jednotný fond pro řešení problémů 
bank (dále jen „fond“) je základním 
prvkem, bez něhož by jednotný 
mechanismus pro řešení problémů nemohl 
plně fungovat. Různé systémy 
vnitrostátního financování by narušovaly 
jednotné uplatňování pravidel pro řešení 
problémů bank na vnitřním trhu. Fond by 
měl pomoci zajistit jednotnou správní 
praxi při financování řešení problémů a 
zabránit vytváření překážek výkonu 
základních svobod nebo narušení 
hospodářské soutěže v důsledku odlišující 
se vnitrostátní praxe. Fond by měl být 
financován přímo bankami a společně 
spravován na úrovni Unie, tak aby zdroje 
určené k řešení problémů mohly být 
objektivně rozdělovány mezi členské státy 
a došlo tak ke zvýšení finanční stability a 
snížení závislosti mezi vnímanou fiskální 
situací jednotlivých členských států a 
náklady na financování bank a podniků 
působících v těchto členských státech.

(11) Jednotný fond pro řešení problémů 
bank (dále jen „fond“) je základním 
prvkem, bez něhož by jednotný 
mechanismus pro řešení problémů nemohl 
plně fungovat. Fond by měl být financován 
přímo bankami a společně spravován na 
úrovni Unie, tak aby zdroje určené k řešení 
problémů mohly být objektivně 
rozdělovány mezi členské státy a došlo tak 
ke zvýšení finanční stability a snížení 
závislosti mezi vnímanou fiskální situací 
jednotlivých členských států a náklady na 
financování velkých, systémově 
významných bank a podniků působících v 
těchto členských státech. Úvěrové instituce 
přispívající do tohoto fondu by měly být 
osvobozeny od povinnosti přispívat do 
vnitrostátních fundů k řešení problémů, 
aby byly vyloučeny dvojité platby.

Or. de
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Pozměňovací návrh 108
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jednotný fond pro řešení problémů 
bank (dále jen „fond“) je základním 
prvkem, bez něhož by jednotný 
mechanismus pro řešení problémů nemohl 
plně fungovat. Různé systémy 
vnitrostátního financování by narušovaly 
jednotné uplatňování pravidel pro řešení 
problémů bank na vnitřním trhu. Fond by 
měl pomoci zajistit jednotnou správní praxi 
při financování řešení problémů a zabránit 
vytváření překážek výkonu základních 
svobod nebo narušení hospodářské soutěže 
v důsledku odlišující se vnitrostátní praxe.
Fond by měl být financován přímo 
bankami a společně spravován na úrovni 
Unie, tak aby zdroje určené k řešení 
problémů mohly být objektivně 
rozdělovány mezi členské státy a došlo tak
ke zvýšení finanční stability a snížení 
závislosti mezi vnímanou fiskální situací 
jednotlivých členských států a náklady na 
financování bank a podniků působících v 
těchto členských státech.

(11) Síť vnitrostátních fondů pro řešení 
problémů bank (dále jen „fond“) je 
základním prvkem, bez něhož by jednotný 
mechanismus pro řešení problémů nemohl 
plně fungovat. Různé systémy 
vnitrostátního financování by narušovaly 
jednotné uplatňování pravidel pro řešení 
problémů bank na vnitřním trhu. Fond by 
měl pomoci zajistit jednotnou správní praxi 
při financování řešení problémů a zabránit 
vytváření překážek výkonu základních 
svobod nebo narušení hospodářské soutěže 
v důsledku odlišující se vnitrostátní praxe.
Vnitrostátní fondy by měly být 
financovány přímo bankami a společně
spravovány na úrovni Unie, tak aby zdroje 
určené k řešení problémů mohly být 
objektivně rozdělovány mezi členské státy.  
Na financování by se v závislosti na  
podílu na finanční činnosti podílely pouze 
vnitrostátní fondy pro řešení problémů z 
těch členských států, ve kterých  působí 
banka, jejíž problémy se řeší, čímž by
došlo ke zvýšení finanční stability a snížení 
závislosti mezi vnímanou fiskální situací 
jednotlivých členských států a náklady na 
financování bank a podniků působících v 
těchto členských státech

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jednotný fond pro řešení problémů 
bank (dále jen „fond“) je základním 
prvkem, bez něhož by jednotný 
mechanismus pro řešení problémů nemohl 
plně fungovat. Různé systémy 
vnitrostátního financování by narušovaly 
jednotné uplatňování pravidel pro řešení 
problémů bank na vnitřním trhu. Fond by 
měl pomoci zajistit jednotnou správní praxi 
při financování řešení problémů a zabránit 
vytváření překážek výkonu základních 
svobod nebo narušení hospodářské soutěže 
v důsledku odlišující se vnitrostátní praxe. 
Fond by měl být financován přímo 
bankami a společně spravován na úrovni 
Unie, tak aby zdroje určené k řešení 
problémů mohly být objektivně 
rozdělovány mezi členské státy a došlo tak 
ke zvýšení finanční stability a snížení 
závislosti mezi vnímanou fiskální situací 
jednotlivých členských států a náklady na 
financování bank a podniků působících v 
těchto členských státech.

(11) Jednotný fond pro řešení problémů 
bank (dále jen „fond“) je základním 
prvkem, bez něhož by jednotný 
mechanismus pro řešení problémů nemohl 
plně fungovat. Různé systémy 
vnitrostátního financování by narušovaly 
jednotné uplatňování pravidel pro řešení 
problémů bank na vnitřním trhu. Fond by 
měl pomoci zajistit jednotnou správní praxi 
při financování řešení problémů a zabránit 
vytváření překážek výkonu základních 
svobod nebo narušení hospodářské soutěže 
v důsledku odlišující se vnitrostátní praxe. 
Fond by měl být financován přímo 
bankami a společně spravován na úrovni 
Unie, tak aby zdroje určené k řešení 
problémů mohly být objektivně 
rozdělovány mezi členské státy a došlo tak 
ke zvýšení finanční stability a snížení 
závislosti mezi vnímanou fiskální situací 
jednotlivých členských států a náklady na 
financování bank a podniků působících v 
těchto členských státech. Banky účastnící 
se tohoto systému by měly k financování 
přispívat pouze jednou, a to buď do 
vnitrostátního fondu pro řešení problémů, 
nebo do fondu jednotného. 

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Jednotný fond pro řešení problémů 
bank (dále jen „fond“) je základním 
prvkem, bez něhož by jednotný 
mechanismus pro řešení problémů nemohl 
plně fungovat. Různé systémy 

(11) Jednotný fond pro řešení problémů 
bank (dále jen „fond“) je základním 
prvkem, bez něhož by jednotný 
mechanismus pro řešení problémů nemohl 
plně fungovat. Různé systémy 
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vnitrostátního financování by narušovaly 
jednotné uplatňování pravidel pro řešení 
problémů bank na vnitřním trhu. Fond by 
měl pomoci zajistit jednotnou správní praxi 
při financování řešení problémů a zabránit 
vytváření překážek výkonu základních 
svobod nebo narušení hospodářské soutěže 
v důsledku odlišující se vnitrostátní praxe. 
Fond by měl být financován přímo 
bankami a společně spravován na úrovni 
Unie, tak aby zdroje určené k řešení 
problémů mohly být objektivně 
rozdělovány mezi členské státy a došlo tak 
ke zvýšení finanční stability a snížení 
závislosti mezi vnímanou fiskální situací 
jednotlivých členských států a náklady na 
financování bank a podniků působících v 
těchto členských státech.

vnitrostátního financování by narušovaly 
jednotné uplatňování pravidel pro řešení 
problémů bank na vnitřním trhu. Fond by 
měl pomoci zajistit jednotnou správní praxi 
při financování řešení problémů a zabránit 
vytváření překážek výkonu základních 
svobod nebo narušení hospodářské soutěže 
v důsledku odlišující se vnitrostátní praxe. 
Fond by měl být financován přímo 
bankami a společně spravován na úrovni 
Unie, tak aby zdroje určené k řešení 
problémů mohly být objektivně 
rozdělovány mezi členské státy a došlo tak 
ke zvýšení finanční stability a snížení 
závislosti mezi vnímanou fiskální situací 
jednotlivých členských států a náklady na 
financování bank a podniků působících v 
těchto členských státech. V zájmu 
zachování právního základu uvedeného v 
článku 114 SFEU a odstranění tohoto 
propojení by mělo být rovněž zakázáno, 
aby rozhodnutí jednotného mechanismu 
pro řešení problémů mělo přímý dopad na 
fiskální povinnosti členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Centralizované uplatňování pravidel 
pro řešení problémů bank stanovených ve 
směrnici [ ] jednotným unijním orgánem 
příslušným k řešení v zúčastněných 
členských státech může být zajištěno, 
pouze pokud pravidla, kterými se řídí 
vytvoření a fungování jednotného 
mechanismu pro řešení problémů, budou 
přímo použitelná v členských státech a 
nebude tak docházet k odlišnému výkladu 
v jednotlivých členských státech. Z toho by 

(13) Centralizované uplatňování pravidel 
pro řešení problémů bank stanovených ve 
směrnici [ ] jednotným unijním orgánem 
příslušným k řešení v zúčastněných 
členských státech může být zajištěno, 
pouze pokud pravidla, kterými se řídí 
vytvoření a fungování jednotného 
mechanismu pro řešení problémů, budou 
přímo použitelná v členských státech a 
nebude tak docházet k odlišnému výkladu 
v jednotlivých členských státech. Aby se 
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měl těžit i vnitřní trh jako celek, jelikož to 
přispěje k zajištění spravedlivé 
hospodářské soutěže a zabrání vzniku 
překážek pro volný výkon základních 
svobod nejen v zúčastněných členských 
státech, ale i na celém vnitřním trhu.

zajistilo jednotné používání nástrojů pro 
řešení problémů, měl by výbor společně s 
Komisí přijmout příručku pro řešení 
problémů, která jasně a podrobně stanoví 
způsob používání těchto nástrojů, jež jsou 
uvedeny ve směrnici [ ]. Z toho by měl 
těžit i vnitřní trh jako celek, jelikož to 
přispěje k zajištění spravedlivé 
hospodářské soutěže a zabrání vzniku 
překážek pro volný výkon základních 
svobod nejen v zúčastněných členských 
státech, ale i na celém vnitřním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Centralizované uplatňování pravidel 
pro řešení problémů bank stanovených ve 
směrnici [ ] jednotným unijním orgánem 
příslušným k řešení v zúčastněných 
členských státech může být zajištěno, 
pouze pokud pravidla, kterými se řídí 
vytvoření a fungování jednotného 
mechanismu pro řešení problémů, budou 
přímo použitelná v členských státech a 
nebude tak docházet k odlišnému výkladu 
v jednotlivých členských státech. Z toho by 
měl těžit i vnitřní trh jako celek, jelikož to 
přispěje k zajištění spravedlivé 
hospodářské soutěže a zabrání vzniku 
překážek pro volný výkon základních 
svobod nejen v zúčastněných členských 
státech, ale i na celém vnitřním trhu.

(13) Centralizované uplatňování pravidel 
pro řešení problémů bank stanovených ve 
směrnici [ ] jednotným unijním 
mechanismem pro řešení v zúčastněných 
členských státech může být zajištěno, 
pouze pokud pravidla, kterými se řídí 
vytvoření a fungování jednotného 
mechanismu pro řešení problémů, budou 
přímo použitelná v členských státech a 
nebude tak docházet k odlišnému výkladu 
v jednotlivých členských státech. Z toho by 
měl těžit i vnitřní trh jako celek, jelikož to 
přispěje k zajištění spravedlivé 
hospodářské soutěže a zabrání vzniku 
překážek pro volný výkon základních 
svobod nejen v zúčastněných členských 
státech, ale i na celém vnitřním trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 113
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jednotný mechanismus pro řešení 
problémů, odrážející oblast působnosti 
nařízení Rady (EU) č. …/…, by se měl 
vztahovat na všechny úvěrové instituce 
usazené v zúčastněných členských státech.
V rámci jednotného mechanismu pro 
řešení problémů by však mělo být možné 
přímo řešit problémy jakékoliv úvěrové 
instituce zúčastněných členských států, a 
zabránit tak asymetrii na vnitřním trhu 
při zacházení s institucemi v úpadku a 
věřiteli při řešení problémů. Mateřské 
podniky, investiční podniky a finanční 
instituce by měly být v rozsahu, v němž 
podléhají dohledu na konsolidovaném 
základě ze strany ECB, zařazeny do 
působnosti jednotného mechanismu pro 
řešení problémů. I když ECB nebude 
dohled nad těmito institucemi provádět 
samostatně, bude jediným orgánem 
dohledu, který bude globálně vnímat 
riziko, kterému je skupina, a potažmo její 
jednotliví členové, vystavena. Vyjmutí 
subjektů, které jsou součástí dohledu na 
konsolidovaném základě ze strany ECB, 
z působnosti jednotného mechanismu pro 
řešení problémů by znemožnilo plánování 
řešení problémů bankovních skupin a 
přijetí strategie řešení problémů na úrovni 
skupiny a činilo by jakékoliv rozhodnutí 
o řešení problémů méně účinným.

(14) V bankovní unii by se stejnou mírou 
měly uplatňovat odpovědnost a dohled.  
Problémy bank, které podléhají přímému 
dohledu na evropské úrovni, by měly být 
řešeny rovněž na evropské úrovni.  
Jednotný mechanismus pro řešení 
problémů by se proto měl vztahovat na 
všechny úvěrové instituce, které podléhají 
přímému dohledu ECB. Mateřské 
podniky, investiční podniky a finanční 
instituce by měly být v rozsahu, v němž 
podléhají dohledu na konsolidovaném 
základě ze strany ECB, zařazeny do 
působnosti jednotného mechanismu pro 
řešení problémů. I když ECB nebude 
dohled nad těmito institucemi provádět 
samostatně, bude jediným orgánem 
dohledu, který bude globálně vnímat 
riziko, kterému je skupina, a potažmo její 
jednotliví členové, vystavena. Vyjmutí 
subjektů, které jsou součástí dohledu na 
konsolidovaném základě ze strany ECB, 
z působnosti jednotného mechanismu pro 
řešení problémů by znemožnilo plánování 
řešení problémů bankovních skupin a 
přijetí strategie řešení problémů na úrovni 
skupiny a činilo by jakékoliv rozhodnutí 
o řešení problémů méně účinným.

Or. de

Pozměňovací návrh 114
Burkhard Balz



PE521.747v01-00 24/180 AM\1006888CS.doc

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jednotný mechanismus pro řešení 
problémů, odrážející oblast působnosti 
nařízení Rady (EU) č. …/…, by se měl 
vztahovat na všechny úvěrové instituce
usazené v zúčastněných členských státech.
V rámci jednotného mechanismu pro 
řešení problémů by však mělo být možné 
přímo řešit problémy jakékoliv úvěrové 
instituce zúčastněných členských států, a 
zabránit tak asymetrii na vnitřním trhu 
při zacházení s institucemi v úpadku a 
věřiteli při řešení problémů. Mateřské 
podniky, investiční podniky a finanční 
instituce by měly být v rozsahu, v němž 
podléhají dohledu na konsolidovaném 
základě ze strany ECB, zařazeny do 
působnosti jednotného mechanismu pro 
řešení problémů. I když ECB nebude 
dohled nad těmito institucemi provádět 
samostatně, bude jediným orgánem 
dohledu, který bude globálně vnímat 
riziko, kterému je skupina, a potažmo její 
jednotliví členové, vystavena. Vyjmutí 
subjektů, které jsou součástí dohledu na 
konsolidovaném základě ze strany ECB, 
z působnosti jednotného mechanismu pro 
řešení problémů by znemožnilo plánování 
řešení problémů bankovních skupin a 
přijetí strategie řešení problémů na úrovni 
skupiny a činilo by jakékoliv rozhodnutí 
o řešení problémů méně účinným.

(14) V bankovní unii by se mělo rozlišovat 
mezi dohledem nad úvěrovými institucemi 
a řešením jejich problémů na evropské a 
vnitrostátní úrovni. Toto nařízení by se
mělo vztahovat na úvěrové instituce, které 
podléhají přímému dohledu na evropské 
úrovni v rámci jednotného mechanismu 
dohledu. Jednotný mechanismus pro řešení 
problémů by se proto měl vztahovat na 
všechny úvěrové instituce, které podléhají 
přímému dohledu ECB. Problémy 
úvěrových institucí, které podléhají 
dohledu na vnitrostátní úrovni, by měly 
být řešeny rovněž na vnitrostátní úrovni. 
Mateřské podniky, investiční podniky a 
finanční instituce by měly být v rozsahu, v 
němž podléhají dohledu na 
konsolidovaném základě ze strany ECB, 
zařazeny do působnosti jednotného 
mechanismu pro řešení problémů. I když 
ECB nebude dohled nad těmito institucemi 
provádět samostatně, bude jediným 
orgánem dohledu, který bude globálně 
vnímat riziko, kterému je skupina, a 
potažmo její jednotliví členové, vystavena.
Vyjmutí subjektů, které jsou součástí 
dohledu na konsolidovaném základě ze 
strany ECB, z působnosti jednotného 
mechanismu pro řešení problémů by 
znemožnilo plánování řešení problémů 
bankovních skupin a přijetí strategie řešení 
problémů na úrovni skupiny a činilo by 
jakékoliv rozhodnutí o řešení problémů 
méně účinným.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Wolf Klinz
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Jednotný mechanismus pro řešení 
problémů, odrážející oblast působnosti 
nařízení Rady (EU) č. …/…, by se měl 
vztahovat na všechny úvěrové instituce 
usazené v zúčastněných členských státech. 
V rámci jednotného mechanismu pro 
řešení problémů by však mělo být možné 
přímo řešit problémy jakékoliv úvěrové 
instituce zúčastněných členských států, a 
zabránit tak asymetrii na vnitřním trhu 
při zacházení s institucemi v úpadku a 
věřiteli při řešení problémů. Mateřské 
podniky, investiční podniky a finanční 
instituce by měly být v rozsahu, v němž 
podléhají dohledu na konsolidovaném 
základě ze strany ECB, zařazeny do 
působnosti jednotného mechanismu pro 
řešení problémů. I když ECB nebude 
dohled nad těmito institucemi provádět 
samostatně, bude jediným orgánem 
dohledu, který bude globálně vnímat 
riziko, kterému je skupina, a potažmo její 
jednotliví členové, vystavena. Vyjmutí 
subjektů, které jsou součástí dohledu na 
konsolidovaném základě ze strany ECB, 
z působnosti jednotného mechanismu pro 
řešení problémů by znemožnilo plánování 
řešení problémů bankovních skupin a 
přijetí strategie řešení problémů na úrovni 
skupiny a činilo by jakékoliv rozhodnutí 
o řešení problémů méně účinným.

(14) Mateřské podniky, investiční podniky 
a finanční instituce by měly být v rozsahu, 
v němž podléhají dohledu na 
konsolidovaném základě ze strany ECB, 
zařazeny do působnosti jednotného 
mechanismu pro řešení problémů. I když 
ECB nebude dohled nad těmito institucemi 
provádět samostatně, bude jediným 
orgánem dohledu, který bude globálně 
vnímat riziko, kterému je skupina, a 
potažmo její jednotliví členové, vystavena. 
Vyjmutí subjektů, které jsou součástí 
dohledu na konsolidovaném základě ze 
strany ECB, z působnosti jednotného 
mechanismu pro řešení problémů by 
znemožnilo plánování řešení problémů 
bankovních skupin a přijetí strategie řešení 
problémů na úrovni skupiny a činilo by 
jakékoliv rozhodnutí o řešení problémů 
méně účinným.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V rámci jednotného mechanismu pro 
řešení problémů by měla být rozhodnutí 
přijímána na k tomu nejvhodnější úrovni.

(15) V rámci jednotného mechanismu pro 
řešení problémů by měla být rozhodnutí 
přijímána na k tomu nejvhodnější úrovni. 
Proto by měl být vytvořen výbor pro řešení 
problémů působící v rámci jednotného 
mechanismu pro řešení problémů (dále 
jen „výbor“), který bude působit jako 
jednotný orgán příslušný k řešení 
problémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V rámci jednotného mechanismu pro 
řešení problémů by měla být rozhodnutí 
přijímána na k tomu nejvhodnější úrovni.

(15) V rámci jednotného mechanismu pro 
řešení problémů by měla být rozhodnutí 
přijímána na k tomu nejvhodnější úrovni. 
Výbor, a zejména jeho výkonné zasedání, 
by měl být zmocněn k přípravě a přijímání 
veškerých rozhodnutí týkajících se 
postupů řešení problémů, a to v co 
největším rozsahu, přičemž musí být 
respektována úloha Komise, jak stanoví 
SFEU, zejména články 114 a 117 této 
smlouvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) ECB, jakožto orgán dohledu v rámci 
jednotného mechanismu dohledu, může 
nejlépe posoudit, zda je instituce v úpadku 
nebo je u ní úpadek pravděpodobný a zda 
neexistuje přiměřený předpoklad k tomu, 
že by jejímu úpadku v přiměřené lhůtě 
zabránila alternativní opatření soukromého 
sektoru nebo orgánů dohledu. Výbor by 
měl na základě oznámení ECB předložit 
Komisi doporučení. Vzhledem k potřebě 
vyvážení jednotlivých dotčených zájmů by 
měla Komise rozhodnout, zda je či není 
třeba na instituci uplatnit režim řešení 
problémů, a měla by rovněž rozhodnout o 
jasném a podrobném rámci řešení 
určujícím opatření k řešení problémů 
přijímaná výborem. V tomto rámci by měl 
výbor rozhodnout o režimu řešení 
problémů a předat vnitrostátním orgánům 
příslušným k řešení pokyny týkající se 
nástrojů a příslušných pravomocí k řešení 
problémů uplatňovaných na vnitrostátní 
úrovni.

(16) ECB, jakožto orgán dohledu v rámci 
jednotného mechanismu dohledu, může 
nejlépe posoudit, zda je instituce v úpadku 
nebo je u ní úpadek pravděpodobný a zda 
neexistuje přiměřený předpoklad k tomu, 
že by jejímu úpadku v přiměřené lhůtě 
zabránila alternativní opatření soukromého 
sektoru nebo orgánů dohledu.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy k čl. 16 odst. 6 by Komise neměla mít žádnou hlavní 
úlohu, pokud jde o postupy řešení problémů, a neměla by mít ve vztahu k řešení problémů 
úvěrové instituce žádné rozhodovací pravomoci. Proto by Komise neměla rozhodovat o tom, 
zda je či není třeba na instituci uplatnit režim řešení problémů, neboť by to bylo překročení 
jejích pravomocí.

Pozměňovací návrh 119
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) ECB, jakožto orgán dohledu v rámci (16) ECB, jakožto orgán dohledu v rámci 
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jednotného mechanismu dohledu, může 
nejlépe posoudit, zda je instituce v úpadku 
nebo je u ní úpadek pravděpodobný a zda 
neexistuje přiměřený předpoklad k tomu, 
že by jejímu úpadku v přiměřené lhůtě 
zabránila alternativní opatření soukromého 
sektoru nebo orgánů dohledu. Výbor by 
měl na základě oznámení ECB předložit 
Komisi doporučení. Vzhledem k potřebě 
vyvážení jednotlivých dotčených zájmů by 
měla Komise rozhodnout, zda je či není 
třeba na instituci uplatnit režim řešení 
problémů, a měla by rovněž rozhodnout o 
jasném a podrobném rámci řešení 
určujícím opatření k řešení problémů 
přijímaná výborem. V tomto rámci by měl 
výbor rozhodnout o režimu řešení 
problémů a předat vnitrostátním orgánům 
příslušným k řešení pokyny týkající se 
nástrojů a příslušných pravomocí k řešení 
problémů uplatňovaných na vnitrostátní 
úrovni.

jednotného mechanismu dohledu, může 
nejlépe posoudit, zda je instituce v úpadku 
nebo je u ní úpadek pravděpodobný a zda 
neexistuje přiměřený předpoklad k tomu, 
že by jejímu úpadku v přiměřené lhůtě 
zabránila alternativní opatření soukromého 
sektoru nebo orgánů dohledu. ECB 
rozhodne o tom, zda je či není třeba na 
instituci uplatnit režim řešení problémů, na 
základě aktivačních mechanismů, které  
stanoví směrnice o ozdravných postupech
a řešení problémů bank. Výbor by měl
rozhodnout o jasném a podrobném rámci 
řešení určujícím opatření k řešení problémů 
přijímaná vnitrostátním orgánem 
dotčeného domovského členského státu 
příslušným k řešení. V tomto rámci by měl 
výbor rozhodnout o režimu řešení 
problémů a předat vnitrostátním orgánům
domovského, případě i hostitelského 
členského státu příslušným k řešení 
pokyny týkající se nástrojů a příslušných 
pravomocí k řešení problémů 
uplatňovaných na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Na základě stanoviska výboru ECON  k směrnici o ozdravných postupech a řešení problémů 
bank by to měl být kompetentní orgán (tedy ECB v rámci jednotného mechanismu dohledu), 
který spustí režim řešení problémů.

Pozměňovací návrh 120
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) ECB, jakožto orgán dohledu v rámci 
jednotného mechanismu dohledu, může 
nejlépe posoudit, zda je instituce v úpadku 
nebo je u ní úpadek pravděpodobný a zda 
neexistuje přiměřený předpoklad k tomu, 

(16) ECB, jakožto orgán dohledu v rámci 
jednotného mechanismu dohledu, může 
nejlépe posoudit, zda je instituce v úpadku 
nebo je u ní úpadek pravděpodobný a zda 
neexistuje přiměřený předpoklad k tomu, 
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že by jejímu úpadku v přiměřené lhůtě 
zabránila alternativní opatření soukromého 
sektoru nebo orgánů dohledu. Výbor by
měl na základě oznámení ECB předložit 
Komisi doporučení. Vzhledem k potřebě 
vyvážení jednotlivých dotčených zájmů by 
měla Komise rozhodnout, zda je či není 
třeba na instituci uplatnit režim řešení 
problémů, a měla by rovněž rozhodnout o 
jasném a podrobném rámci řešení
určujícím opatření k řešení problémů
přijímaná výborem. V tomto rámci by měl 
výbor rozhodnout o režimu řešení 
problémů a předat vnitrostátním orgánům 
příslušným k řešení pokyny týkající se 
nástrojů a příslušných pravomocí k řešení 
problémů uplatňovaných na vnitrostátní 
úrovni.

že by jejímu úpadku v přiměřené lhůtě 
zabránila alternativní opatření soukromého 
sektoru nebo orgánů dohledu. Proto by 
ECB měla v případě, že se domnívá, že 
určitá instituce je v úpadku nebo je u ní 
úpadek pravděpodobný, uvědomit výbor. 
Výbor by na základě upozornění ECB měl 
vytvořit režim řešení problémů založený na 
plánech řešení problémů, ustanovení  
směrnice o ozdravných postupech a řešení 
problémů bank [ ] a rozhodnutí Komise o 
státní podpoře a předat vnitrostátním 
orgánům příslušným k řešení pokyny 
týkající se nástrojů a příslušných 
pravomocí k řešení problémů 
uplatňovaných na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) ECB, jakožto orgán dohledu v rámci 
jednotného mechanismu dohledu, může 
nejlépe posoudit, zda je instituce v úpadku 
nebo je u ní úpadek pravděpodobný a zda 
neexistuje přiměřený předpoklad k tomu, 
že by jejímu úpadku v přiměřené lhůtě 
zabránila alternativní opatření soukromého 
sektoru nebo orgánů dohledu. Výbor by 
měl na základě oznámení ECB předložit 
Komisi doporučení. Vzhledem k potřebě 
vyvážení jednotlivých dotčených zájmů by 
měla Komise rozhodnout, zda je či není 
třeba na instituci uplatnit režim řešení 
problémů, a měla by rovněž rozhodnout o 
jasném a podrobném rámci řešení 
určujícím opatření k řešení problémů 
přijímaná výborem. V tomto rámci by měl 

(16) Rada dohledu ECB, jakožto orgán 
dohledu v rámci jednotného mechanismu 
dohledu, může nejlépe posoudit, zda je 
instituce v úpadku nebo je u ní úpadek 
pravděpodobný a zda neexistuje přiměřený 
předpoklad k tomu, že by jejímu úpadku v 
přiměřené lhůtě zabránila alternativní 
opatření soukromého sektoru nebo orgánů 
dohledu. Výbor by měl na základě 
oznámení ECB předložit Komisi návrh 
rozhodnutí, zda je či není třeba na 
instituci uplatnit režim řešení problémů. 
Návrh rozhodnutí by měl zahrnovat
doporučení týkající se rámce nástrojů pro 
řešení problémů a případně rámce pro 
použití fondu. Vzhledem k potřebě 
vyvážení jednotlivých dotčených zájmů by 
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výbor rozhodnout o režimu řešení 
problémů a předat vnitrostátním orgánům 
příslušným k řešení pokyny týkající se 
nástrojů a příslušných pravomocí k řešení 
problémů uplatňovaných na vnitrostátní 
úrovni.

měla Komise rozhodnout, zda návrh 
rozhodnutí přijme. V tomto rámci by měl 
výbor rozhodnout o režimu řešení 
problémů a předat vnitrostátním orgánům 
příslušným k řešení pokyny týkající se 
nástrojů a příslušných pravomocí k řešení 
problémů uplatňovaných na vnitrostátní 
úrovni. Komise může výbor požádat o 
revizi jeho návrhu rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) ECB, jakožto orgán dohledu v rámci 
jednotného mechanismu dohledu, může 
nejlépe posoudit, zda je instituce v úpadku 
nebo je u ní úpadek pravděpodobný a zda 
neexistuje přiměřený předpoklad k tomu, 
že by jejímu úpadku v přiměřené lhůtě 
zabránila alternativní opatření soukromého 
sektoru nebo orgánů dohledu. Výbor by 
měl na základě oznámení ECB předložit 
Komisi doporučení. Vzhledem k potřebě 
vyvážení jednotlivých dotčených zájmů by 
měla Komise rozhodnout, zda je či není 
třeba na instituci uplatnit režim řešení 
problémů, a měla by rovněž rozhodnout o 
jasném a podrobném rámci řešení 
určujícím opatření k řešení problémů 
přijímaná výborem. V tomto rámci by měl 
výbor rozhodnout o režimu řešení 
problémů a předat vnitrostátním orgánům 
příslušným k řešení pokyny týkající se 
nástrojů a příslušných pravomocí k řešení 
problémů uplatňovaných na vnitrostátní 
úrovni.

(16) ECB, jakožto orgán dohledu v rámci 
jednotného mechanismu dohledu, může 
nejlépe posoudit, zda je instituce v úpadku 
nebo je u ní úpadek pravděpodobný a zda 
neexistuje přiměřený předpoklad k tomu, 
že by jejímu úpadku v přiměřené lhůtě 
zabránila alternativní opatření soukromého 
sektoru nebo orgánů dohledu. Výbor by 
měl na svém výkonném zasedání na 
základě oznámení ECB předložit Komisi 
doporučení. Vzhledem k potřebě vyvážení 
jednotlivých dotčených zájmů by měla 
Komise rozhodnout, zda je či není třeba na 
instituci uplatnit režim řešení problémů, a 
měla by rovněž rozhodnout o jasném a 
podrobném rámci řešení určujícím opatření 
k řešení problémů přijímaná výborem. V 
tomto rámci by měl výbor na svém 
výkonném zasedání rozhodnout o režimu 
řešení problémů a předat vnitrostátním 
orgánům příslušným k řešení pokyny 
týkající se nástrojů a příslušných 
pravomocí k řešení problémů 
uplatňovaných na vnitrostátní úrovni.

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Evropská komise by neměla mít v 
rámci postupu pro řešení problémů 
stanoveném v tomto nařízení hlavní úlohu 
a neměla by mít ve vztahu k řešení 
problémů úvěrové instituce uvedené v 
článku 2 žádné rozhodovací pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Výbor by měl být zmocněn přijímat 
rozhodnutí, týkajících se zejména 
plánování řešení, posouzení možnosti 
obnovit platební schopnost, odstranění 
překážek tohoto obnovení a přípravy 
opatření k řešení problémů. Vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení by měly být 
výboru při plánování řešení a přípravě 
rozhodnutí o řešení problémů nápomocny. 
Jelikož výkon pravomocí k řešení 
problémů předpokládá uplatnění 
vnitrostátních právních předpisů, měly by 
být vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
navíc odpovědné za provádění rozhodnutí 
o řešení problémů.

(17) Výbor by měl být zmocněn přijímat 
rozhodnutí, týkajících se zejména 
plánování řešení, posouzení možnosti 
obnovit platební schopnost, specifikace 
sdílení zátěže v rámci sítě fondů pro řešení 
problémů, odstranění překážek tohoto 
obnovení a přípravy opatření k řešení 
problémů. Vnitrostátní orgány příslušné k 
řešení by měly být výboru při plánování 
řešení a přípravě rozhodnutí o řešení 
problémů nápomocny. Jelikož výkon 
pravomocí k řešení problémů předpokládá 
uplatnění vnitrostátních právních předpisů, 
měly by být vnitrostátní orgány příslušné k 
řešení navíc odpovědné za provádění 
rozhodnutí o řešení problémů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Řádnému fungování vnitřního trhu 
napomůže skutečnost, že se tatáž pravidla 
uplatní na všechna opatření k řešení 
problémů, bez ohledu na to, zda byla 
přijata vnitrostátními orgány příslušnými k 
řešení podle směrnice [ ], nebo v rámci 
jednotného mechanismu pro řešení 
problémů. Komise tato opatření posoudí 
podle článku 107 SFEU. Pokud použití 
mechanismu financování k řešení 
problémů nezahrnuje státní podporu 
podle čl. 107 odst. 1 SFEU, měla by 
Komise za účelem zajištění rovných 
podmínek na vnitřním trhu posoudit tato 
opatření per analogiam k článku 107 
SFEU. Pokud není oznámení podle 
článku 108 SFEU nutné, jelikož ve 
výborem navrhovaném použití fondu není 
přítomna žádná státní podpora podle 
článku 107 SFEU, měla by Komise z 
důvodu zachování integrity jednotného 
trhu pro zúčastněné a nezúčastněné členské 
státy při posuzování navrhovaného použití 
fondu uplatnit per analogiam příslušná 
pravidla pro státní podpory podle článku 
107 SFEU. Výbor by o režimu řešení 
problémů neměl rozhodnout dříve, než se 
Komise per analogiam k pravidlům pro 
státní podpory přesvědčí, že použití fondu 
dodržuje tatáž pravidla jako opatření na 
základě vnitrostátních mechanismů 
financování.

(18) Řádnému fungování vnitřního trhu 
napomůže skutečnost, že se tatáž pravidla 
uplatní na všechna opatření k řešení 
problémů, bez ohledu na to, zda byla 
přijata vnitrostátními orgány příslušnými k 
řešení podle směrnice [ ], nebo v rámci 
jednotného mechanismu pro řešení 
problémů. Komise tato opatření posoudí 
podle článku 107 SFEU a v zájmu 
zachování integrity jednotného trhu pro 
zúčastněné a nezúčastněné členské státy 
uplatní příslušná pravidla pro státní 
podpory podle článku 107 SFEU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 126
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Řádnému fungování vnitřního trhu 
napomůže skutečnost, že se tatáž pravidla 
uplatní na všechna opatření k řešení
problémů, bez ohledu na to, zda byla 
přijata vnitrostátními orgány příslušnými k 
řešení podle směrnice [ ], nebo v rámci 
jednotného mechanismu pro řešení 
problémů. Komise tato opatření posoudí 
podle článku 107 SFEU. Pokud použití 
mechanismu financování k řešení 
problémů nezahrnuje státní podporu podle 
čl. 107 odst. 1 SFEU, měla by Komise za 
účelem zajištění rovných podmínek na 
vnitřním trhu posoudit tato opatření per 
analogiam k článku 107 SFEU. Pokud není 
oznámení podle článku 108 SFEU nutné, 
jelikož ve výborem navrhovaném použití 
fondu není přítomna žádná státní podpora 
podle článku 107 SFEU, měla by Komise z 
důvodu zachování integrity jednotného 
trhu pro zúčastněné a nezúčastněné členské 
státy při posuzování navrhovaného použití 
fondu uplatnit per analogiam příslušná 
pravidla pro státní podpory podle článku 
107 SFEU. Výbor by o režimu řešení 
problémů neměl rozhodnout dříve, než se 
Komise per analogiam k pravidlům pro 
státní podpory přesvědčí, že použití fondu 
dodržuje tatáž pravidla jako opatření na 
základě vnitrostátních mechanismů 
financování.

(18) Řádnému fungování vnitřního trhu 
napomůže skutečnost, že se tatáž pravidla 
uplatní na všechna opatření k řešení
problémů, bez ohledu na to, zda byla 
přijata vnitrostátními orgány příslušnými k 
řešení podle směrnice [ ], nebo v rámci 
jednotného mechanismu pro řešení 
problémů. Komise tato opatření posoudí 
podle článku 107 SFEU. Pokud použití 
mechanismu financování k řešení 
problémů nezahrnuje státní podporu podle 
čl. 107 odst. 1 SFEU, měla by Komise za 
účelem zajištění rovných podmínek na 
vnitřním trhu posoudit tato opatření per 
analogiam k článku 107 SFEU. Pokud není 
oznámení podle článku 108 SFEU nutné, 
jelikož v návrhu použití fondu, který 
předkládá výbor v souladu s rozhodnutím 
přijatým na svém výkonném zasedání,
není přítomna žádná státní podpora podle 
článku 107 SFEU, měla by Komise z 
důvodu zachování integrity jednotného 
trhu pro zúčastněné a nezúčastněné členské 
státy při posuzování navrhovaného použití 
fondu uplatnit per analogiam příslušná 
pravidla pro státní podpory podle článku 
107 SFEU. Výbor by o režimu řešení 
problémů neměl rozhodnout dříve, než se 
Komise per analogiam k pravidlům pro 
státní podpory přesvědčí, že použití fondu 
dodržuje tatáž pravidla jako opatření na 
základě vnitrostátních mechanismů 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Krišjānis Kariņš
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistilo rychlé a efektivní 
rozhodování o řešení problémů, měl by 
výbor být zvláštní agenturou Unie se 
zvláštní strukturou odpovídající jeho 
úkolům, která se odchyluje od modelu 
všech ostatních agentur Unie. Jeho složení 
by mělo zajistit řádné zohledňování všech 
relevantních zájmů při řešení problémů.
Výbor by měl jednat na výkonných a 
plenárních zasedáních. Na svém výkonném 
zasedání by se měl výbor skládat 
z výkonného ředitele, zástupce výkonného 
ředitele a zástupců Komise a ECB.
Vzhledem k úkolům výboru by výkonný 
ředitel a zástupce výkonného ředitele měli 
být jmenováni Radou na návrh Komise a 
po slyšení v Evropském parlamentu. Při 
rozhodování o řešení problémů banky nebo 
skupiny usazených pouze v jednom 
zúčastněném členské státě by se měl 
jednání výkonného zasedání a rozhodování 
výboru účastnit rovněž člen jmenovaný 
dotčeným členským státem, zastupující 
jeho vnitrostátní orgán příslušný k řešení.
Při rozhodování o přeshraničně působící 
skupině by se měly jednání a rozhodování 
výkonného zasedání výboru účastnit 
rovněž členové jmenovaní dotčenými 
domovskými a hostitelskými členskými 
státy, zastupující jejich vnitrostátní orgány 
příslušné k řešení. Domovské a hostitelské 
orgány by nicméně měly mít na rozhodnutí
vyrovnaný vliv, takže hostitelské orgány 
by měly mít společně pouze jeden hlas. Na 
zasedání výboru mohou být pozváni rovněž 
pozorovatelé, včetně zástupců ESM a 
Euroskupiny.

(19) Aby se zajistilo rychlé a efektivní 
rozhodování o řešení problémů, měl by 
výbor být zvláštní agenturou Unie se 
zvláštní strukturou odpovídající jeho 
úkolům, která se odchyluje od modelu 
všech ostatních agentur Unie. Jeho složení 
by mělo zajistit řádné zohledňování všech 
relevantních zájmů při řešení problémů.
Výbor by měl jednat na výkonných a 
plenárních zasedáních. Na svém výkonném 
zasedání by se měl výbor skládat 
z výkonného ředitele, zástupce výkonného 
ředitele a zástupců Komise a ECB.
Vzhledem k úkolům výboru by výkonný 
ředitel a zástupce výkonného ředitele měli 
být jmenováni Radou na návrh Komise a 
po slyšení v Evropském parlamentu. Při 
rozhodování o řešení problémů banky nebo 
skupiny usazených pouze v jednom 
zúčastněném členské státě by se měl 
jednání výkonného zasedání a rozhodování 
výboru účastnit rovněž člen jmenovaný 
dotčeným členským státem, zastupující 
jeho vnitrostátní orgán příslušný k řešení.
Při rozhodování o přeshraničně působící 
skupině by se měly jednání a rozhodování 
výkonného zasedání výboru účastnit 
rovněž členové jmenovaní dotčenými 
domovskými a hostitelskými členskými 
státy, zastupující jejich vnitrostátní orgány 
příslušné k řešení. V zájmu zajištění 
vyváženého vlivu na rozhodnutí, které má 
negativní fiskální dopad na členské státy, 
v nichž přeshraniční skupina působí, by 
každý člen zastupující příslušný 
vnitrostátní orgán příslušný k řešení měl 
mít jeden hlas. Na zasedání výboru mohou 
být pozváni rovněž pozorovatelé, včetně 
zástupců ESM a Euroskupiny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistilo rychlé a efektivní 
rozhodování o řešení problémů, měl by 
výbor být zvláštní agenturou Unie se 
zvláštní strukturou odpovídající jeho 
úkolům, která se odchyluje od modelu 
všech ostatních agentur Unie. Jeho složení 
by mělo zajistit řádné zohledňování všech 
relevantních zájmů při řešení problémů.
Výbor by měl jednat na výkonných a 
plenárních zasedáních. Na svém výkonném 
zasedání by se měl výbor skládat 
z výkonného ředitele, zástupce výkonného 
ředitele a zástupců Komise a ECB.
Vzhledem k úkolům výboru by výkonný 
ředitel a zástupce výkonného ředitele měli 
být jmenováni Radou na návrh Komise a
po slyšení v Evropském parlamentu. Při 
rozhodování o řešení problémů banky nebo 
skupiny usazených pouze v jednom 
zúčastněném členské státě by se měl 
jednání výkonného zasedání a rozhodování 
výboru účastnit rovněž člen jmenovaný 
dotčeným členským státem, zastupující 
jeho vnitrostátní orgán příslušný k řešení.
Při rozhodování o přeshraničně působící 
skupině by se měly jednání a rozhodování 
výkonného zasedání výboru účastnit 
rovněž členové jmenovaní dotčenými 
domovskými a hostitelskými členskými 
státy, zastupující jejich vnitrostátní orgány 
příslušné k řešení. Domovské a hostitelské 
orgány by nicméně měly mít na rozhodnutí 
vyrovnaný vliv, takže hostitelské orgány 
by měly mít společně pouze jeden hlas. Na 
zasedání výboru mohou být pozváni rovněž 
pozorovatelé, včetně zástupců ESM a 
Euroskupiny.

(19) Aby se zajistilo rychlé a efektivní 
rozhodování o řešení problémů, měl by 
výbor být zvláštní agenturou Unie se 
zvláštní strukturou odpovídající jeho 
úkolům, která se odchyluje od modelu 
všech ostatních agentur Unie. Jeho složení 
by mělo zajistit řádné zohledňování všech 
relevantních zájmů při řešení problémů.
Výbor by měl jednat na výkonných a 
plenárních zasedáních. Na svém plenárním 
zasedání by se měl výbor skládat 
z výkonného ředitele, zástupce výkonného 
ředitele, zástupce ECB a zástupců 
každého vnitrostátního orgánu 
příslušného k řešení ze všech 
zúčastněných členských států. Na svém
výkonném zasedání by se měl výbor 
skládat z výkonného ředitele, zástupce 
výkonného ředitele a zástupce ECB.
Vzhledem k úkolům výboru by výkonný 
ředitel a zástupce výkonného ředitele měli 
být jmenováni Radou po slyšení v 
Evropském parlamentu. Při rozhodování o 
řešení problémů banky nebo skupiny 
usazených pouze v jednom zúčastněném 
členské státě by se měl jednání výkonného 
zasedání a rozhodování výboru účastnit 
rovněž člen jmenovaný dotčeným 
členským státem, zastupující jeho 
vnitrostátní orgán příslušný k řešení. Při 
rozhodování o přeshraničně působící 
skupině by se měly jednání a rozhodování 
výkonného zasedání výboru účastnit 
rovněž členové jmenovaní dotčenými 
domovskými a hostitelskými členskými 
státy, zastupující jejich vnitrostátní orgány 
příslušné k řešení. Domovské a hostitelské 
orgány by nicméně měly mít na rozhodnutí 
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vyrovnaný vliv, takže hostitelské orgány 
by měly mít společně pouze dva hlasy.
Domovské orgány by měly mít rovněž dva 
hlasy. Na zasedání výboru mohou být 
pozváni rovněž pozorovatelé, včetně 
zástupců ESM a Euroskupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistilo rychlé a efektivní 
rozhodování o řešení problémů, měl by 
výbor být zvláštní agenturou Unie se 
zvláštní strukturou odpovídající jeho 
úkolům, která se odchyluje od modelu 
všech ostatních agentur Unie. Jeho složení 
by mělo zajistit řádné zohledňování všech 
relevantních zájmů při řešení problémů. 
Výbor by měl jednat na výkonných a 
plenárních zasedáních. Na svém výkonném 
zasedání by se měl výbor skládat 
z výkonného ředitele, zástupce výkonného 
ředitele a zástupců Komise a ECB. 
Vzhledem k úkolům výboru by výkonný 
ředitel a zástupce výkonného ředitele měli 
být jmenováni Radou na návrh Komise a 
po slyšení v Evropském parlamentu. Při 
rozhodování o řešení problémů banky nebo 
skupiny usazených pouze v jednom 
zúčastněném členské státě by se měl 
jednání výkonného zasedání a rozhodování 
výboru účastnit rovněž člen jmenovaný 
dotčeným členským státem, zastupující 
jeho vnitrostátní orgán příslušný k řešení. 
Při rozhodování o přeshraničně působící 
skupině by se měly jednání a rozhodování 
výkonného zasedání výboru účastnit 
rovněž členové jmenovaní dotčenými 
domovskými a hostitelskými členskými 

(19) Aby se zajistilo rychlé a efektivní 
rozhodování o řešení problémů, měl by 
výbor být zvláštní agenturou Unie se 
zvláštní strukturou odpovídající jeho 
úkolům. Jeho složení by mělo zajistit řádné 
zohledňování všech relevantních zájmů při 
řešení problémů. Výbor by měl jednat na 
výkonných a plenárních zasedáních. Na 
svém výkonném zasedání by se měl výbor 
skládat z výkonného ředitele, zástupce 
výkonného ředitele a zástupců Komise a 
ECB. Vzhledem k úkolům výboru by 
výkonný ředitel a zástupce výkonného 
ředitele měli být jmenováni Radou na 
návrh Komise a po schválení Evropským 
parlamentem. Při rozhodování o řešení 
problémů banky nebo skupiny usazených 
pouze v jednom zúčastněném členské státě 
by se měl jednání výkonného zasedání a 
rozhodování výboru účastnit rovněž člen 
jmenovaný dotčeným členským státem, 
zastupující jeho vnitrostátní orgán 
příslušný k řešení. Při rozhodování o 
přeshraničně působící skupině by se měly 
jednání a rozhodování výkonného zasedání 
výboru účastnit rovněž členové jmenovaní 
dotčenými domovskými a hostitelskými 
členskými státy, zastupující jejich 
vnitrostátní orgány příslušné k řešení. 



AM\1006888CS.doc 37/180 PE521.747v01-00

CS

státy, zastupující jejich vnitrostátní orgány 
příslušné k řešení. Domovské a hostitelské 
orgány by nicméně měly mít na rozhodnutí 
vyrovnaný vliv, takže hostitelské orgány 
by měly mít společně pouze jeden hlas. Na 
zasedání výboru mohou být pozváni rovněž 
pozorovatelé, včetně zástupců ESM a 
Euroskupiny.

Domovské a hostitelské orgány by nicméně 
měly mít na rozhodnutí vyrovnaný vliv,
přičemž by se mělo přihlížet k velikosti 
podniků v daném členském státě. Na 
zasedání výboru mohou být pozváni rovněž 
pozorovatelé, včetně zástupců ESM a 
Euroskupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Philippe Lamberts, Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistilo rychlé a efektivní 
rozhodování o řešení problémů, měl by 
výbor být zvláštní agenturou Unie se 
zvláštní strukturou odpovídající jeho 
úkolům, která se odchyluje od modelu 
všech ostatních agentur Unie. Jeho složení 
by mělo zajistit řádné zohledňování všech 
relevantních zájmů při řešení problémů. 
Výbor by měl jednat na výkonných a 
plenárních zasedáních. Na svém výkonném 
zasedání by se měl výbor skládat 
z výkonného ředitele, zástupce výkonného 
ředitele a zástupců Komise a ECB.
Vzhledem k úkolům výboru by výkonný 
ředitel a zástupce výkonného ředitele měli 
být jmenováni Radou na návrh Komise a 
po slyšení v Evropském parlamentu. Při 
rozhodování o řešení problémů banky nebo 
skupiny usazených pouze v jednom 
zúčastněném členské státě by se měl 
jednání výkonného zasedání a rozhodování 
výboru účastnit rovněž člen jmenovaný 
dotčeným členským státem, zastupující 
jeho vnitrostátní orgán příslušný k řešení. 
Při rozhodování o přeshraničně působící 
skupině by se měly jednání a rozhodování 

(19) Aby se zajistilo rychlé a efektivní 
rozhodování o řešení problémů, měl by 
výbor být zvláštní agenturou Unie se 
zvláštní strukturou odpovídající jeho 
úkolům, která se odchyluje od modelu 
všech ostatních agentur Unie. Jeho složení 
by mělo zajistit řádné zohledňování všech 
relevantních zájmů při řešení problémů. 
Výbor by měl jednat na výkonných a 
plenárních zasedáních. Na svém výkonném 
zasedání by se měl výbor skládat 
z výkonného ředitele, zástupce výkonného 
ředitele a zástupců Komise a ECB. 
Vzhledem k úkolům výboru by výkonný 
ředitel a zástupce výkonného ředitele měli 
být jmenováni Radou na návrh Komise a 
po slyšení v Evropském parlamentu. Při 
rozhodování o řešení problémů banky nebo 
skupiny usazených pouze v jednom 
zúčastněném členské státě by se měl 
jednání výkonného zasedání a rozhodování 
výboru účastnit rovněž člen jmenovaný 
dotčeným členským státem, zastupující 
jeho vnitrostátní orgán příslušný k řešení. 
Při rozhodování o přeshraničně působící 
skupině by se měly jednání a rozhodování 
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výkonného zasedání výboru účastnit 
rovněž členové jmenovaní dotčenými 
domovskými a hostitelskými členskými 
státy, zastupující jejich vnitrostátní orgány 
příslušné k řešení. Domovské a hostitelské 
orgány by nicméně měly mít na rozhodnutí 
vyrovnaný vliv, takže hostitelské orgány 
by měly mít společně pouze jeden hlas. Na 
zasedání výboru mohou být pozváni rovněž 
pozorovatelé, včetně zástupců ESM a 
Euroskupiny.

výkonného zasedání výboru účastnit 
rovněž členové jmenovaní dotčenými 
domovskými a hostitelskými členskými 
státy, zastupující jejich vnitrostátní orgány 
příslušné k řešení. Domovské a hostitelské 
orgány by nicméně měly mít na rozhodnutí 
vyrovnaný vliv, takže hostitelské orgány 
by měly mít společně pouze jeden hlas. Při 
těchto jednáních, kdy se navrhují opatření 
k řešení problémů, by mělo být náležitě 
zváženo, jaký je objem dotčených závazků 
a jak velké jsou dotčené instituce v 
různých členských státech. Na zasedání 
výboru mohou být pozváni rovněž 
pozorovatelé, včetně zástupců ESM a 
Euroskupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se zajistilo rychlé a efektivní 
rozhodování o řešení problémů, měl by 
výbor být zvláštní agenturou Unie se 
zvláštní strukturou odpovídající jeho 
úkolům, která se odchyluje od modelu 
všech ostatních agentur Unie. Jeho složení 
by mělo zajistit řádné zohledňování všech 
relevantních zájmů při řešení problémů. 
Výbor by měl jednat na výkonných a 
plenárních zasedáních. Na svém výkonném 
zasedání by se měl výbor skládat 
z výkonného ředitele, zástupce výkonného 
ředitele a zástupců Komise a ECB. 
Vzhledem k úkolům výboru by výkonný 
ředitel a zástupce výkonného ředitele měli 
být jmenováni Radou na návrh Komise a 
po slyšení v Evropském parlamentu. Při 
rozhodování o řešení problémů banky nebo 
skupiny usazených pouze v jednom 

(19) Aby se zajistilo rychlé a efektivní 
rozhodování o řešení problémů, měl by 
výbor být zvláštní agenturou Unie se 
zvláštní strukturou odpovídající jeho 
úkolům, která se odchyluje od modelu 
všech ostatních agentur Unie. Jeho složení 
by mělo zajistit řádné zohledňování všech 
relevantních zájmů při řešení problémů. 
Výbor by měl jednat na výkonných a 
plenárních zasedáních. Plenární zasedání 
by se měla konat jednou za tři měsíce. Na 
svém výkonném zasedání by se měl výbor 
skládat z výkonného ředitele, zástupce 
výkonného ředitele a zástupců Komise a 
ECB. Vzhledem k úkolům výboru by 
výkonný ředitel a zástupce výkonného 
ředitele měli být jmenováni Radou na 
návrh Komise a po slyšení v Evropském 
parlamentu. Při rozhodování o řešení 
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zúčastněném členské státě by se měl 
jednání výkonného zasedání a rozhodování 
výboru účastnit rovněž člen jmenovaný 
dotčeným členským státem, zastupující 
jeho vnitrostátní orgán příslušný k řešení. 
Při rozhodování o přeshraničně působící 
skupině by se měly jednání a rozhodování 
výkonného zasedání výboru účastnit
rovněž členové jmenovaní dotčenými 
domovskými a hostitelskými členskými 
státy, zastupující jejich vnitrostátní orgány 
příslušné k řešení. Domovské a hostitelské 
orgány by nicméně měly mít na rozhodnutí 
vyrovnaný vliv, takže hostitelské orgány 
by měly mít společně pouze jeden hlas. Na 
zasedání výboru mohou být pozváni rovněž 
pozorovatelé, včetně zástupců ESM a 
Euroskupiny.

problémů banky nebo skupiny usazených 
pouze v jednom zúčastněném členské státě 
by se měl jednání výkonného zasedání a 
rozhodování výboru účastnit rovněž člen 
jmenovaný dotčeným členským státem, 
zastupující jeho vnitrostátní orgán 
příslušný k řešení. Při rozhodování o 
přeshraničně působící skupině by se měly 
jednání a rozhodování výkonného zasedání 
výboru účastnit rovněž členové jmenovaní 
dotčenými domovskými a hostitelskými
členskými státy, zastupující jejich 
vnitrostátní orgány příslušné k řešení. 
Domovské a hostitelské orgány by nicméně 
měly mít na rozhodnutí vyrovnaný vliv, 
takže hostitelské orgány by měly mít 
společně pouze jeden hlas. V této 
souvislosti by výbor měl zřídit také správní 
revizní komisi, která by měla vykonávat 
interní správní revize rozhodnutí přijatých 
na výkonných zasedáních ohledně režimů 
řešení problémů nebo opatření v této 
oblasti, a to na základě žádosti o revizi, 
kterou předloží vnitrostátní orgán 
příslušný k řešení. Na zasedání výboru 
mohou být pozváni rovněž pozorovatelé, 
včetně zástupců ESM a Euroskupiny, 
přičemž jsou vázáni týmiž požadavky na 
zachovávání služebního tajemství jako 
členové výboru, zaměstnanci výboru a 
zaměstnanci účastnící se výměny se 
zúčastněnými členskými státy nebo těmito 
státy vyslaní, kteří plní povinnosti 
související s řešením problémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Výbor by měl zřídit vnitřní útvary 
příslušné k řešení složené z vlastních 
zaměstnanců a ze zaměstnanců 
vnitrostátních orgánů příslušných k 
řešení v zúčastněných členských státech, 
které by měly plnit úlohu kolégií k řešení 
problémů a v jejichž čele by měli stát 
koordinátoři určení z řad zaměstnanců 
výboru na vyšších pozicích. Koordinátoři 
by se měli účastnit výkonných zasedání 
výboru, ale v souvislosti s jednáním a 
rozhodováním nebudou mít žádná 
hlasovací práva. V případě nevyřešeného 
sporu na úrovni útvaru příslušného k 
řešení se může koordinátor nebo kterýkoli 
vnitrostátní orgán příslušný k řešení 
odvolat k výboru, který na svém výkonném 
zasedání tento spor projedná a vyřeší. 
Vnitrostátní orgány příslušné k řešení se 
mohou proti rozhodnutí výboru přijatému 
na výkonném zasedání odvolat k správní 
revizní komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Komise a výbor a orgány příslušné 
k řešení a příslušné orgány členských 
států, které nejsou zúčastněnými 
členskými státy, by měly uzavřít 
memorandum o porozumění, v němž bude 
obecným způsobem uvedeno, jak spolu 
budou spolupracovat při plnění svých 
úkolů podle [směrnice o ozdravných 
postupech a řešení problémů bank]. Toto 
memorandum o porozumění by mimo jiné 
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mohlo objasnit konzultace týkající se 
rozhodnutí Komise a výboru, která mají 
dopad na dceřiné společnosti nebo 
pobočky usazené v nezúčastněných 
členských státech, jejichž mateřská 
společnost je usazena v zúčastněném 
členském státu. Memorandum by mělo být 
pravidelně revidováno.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Ve světle úkolů výboru a cílů řešení 
problémů, které zahrnují ochranu 
veřejných financí, by měla být činnost
výboru financována z příspěvků 
hrazených institucemi v zúčastněných 
členských státech.

(20) Ve světle úkolů, které má Komise a
výbor na základě tohoto nařízení, a cílů 
řešení problémů, které zahrnují ochranu 
veřejných financí, by mělo být fungování 
jednotného mechanismu pro řešení 
problémů, včetně všech nákladů vzniklých 
Komisi a výboru v souvislosti s 
vykonáváním úkolů stanovených v tomto 
nařízení a všech mimosmluvních 
odpovědností výboru či Komise 
vyplývajících z jejich úkolů stanovených v 
tomto nařízení, financováno z příspěvků 
hrazených institucemi v zúčastněných 
členských státech. Tyto náklady a 
odpovědnosti nelze za žádných okolností 
řešit v rozporu s rozpočtovou odpovědností 
členských států nebo Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20



PE521.747v01-00 42/180 AM\1006888CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Ve světle úkolů výboru a cílů řešení 
problémů, které zahrnují ochranu 
veřejných financí, by měla být činnost 
výboru financována z příspěvků hrazených 
institucemi v zúčastněných členských 
státech.

(20) Ve světle úkolů výboru a cílů řešení 
problémů, které zahrnují ochranu 
veřejných financí, by měla být činnost 
výboru financována z příspěvků hrazených 
institucemi v zúčastněných členských 
státech. Tyto instituce by za žádných 
okolností neměly poskytovat mimořádné 
roční příspěvky ke krytí správních výdajů 
a neměly by být vyzývány k poskytnutí 
příspěvku do rozpočtu vnitrostátních 
orgánů příslušných k řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Philippe Lamberts, Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Směrnicí [o ozdravných postupech a 
řešení problémů bank] by se mělo řídit 
plánování ozdravných postupů a řešení 
problémů, podmínky a zásady řešení 
problémů a použití nástrojů k řešení 
problémů v rámci jednotného 
mechanismu pro řešení problémů bank. 
Toto nařízení by se proto mělo vztahovat 
pouze na ty aspekty, které jsou nezbytné k 
zajištění toho, aby jednotný mechanismus 
pro řešení problémů bank uvedenou 
směrnici prováděl a aby měl k dispozici 
požadované dodatečné finanční 
prostředky v odpovídající výši.

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Výbor a Komise by v případech, kdy 
je to vhodné, měly nahradit vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení určené podle 
směrnice [ ], pokud jde o všechny aspekty 
rozhodování o řešení problémů. 
Vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
určené podle směrnice [ ] by měly i nadále 
zajišťovat činnosti související 
s prováděním režimu řešení problémů 
schváleného výborem. Aby byla zajištěna 
transparentnost a demokratická kontrola, 
jakož i ochrana práv orgánů Unie, měl by 
být výbor odpovědný Evropskému 
parlamentu a Radě za veškerá rozhodnutí 
přijatá na základě tohoto návrhu. Z týchž 
důvodů transparentnosti a demokratické 
kontroly by vnitrostátní parlamenty měly 
mít určitá práva týkající se získávání 
informací o činnosti výboru a navazování 
dialogu s ním.

(21) Výbor by měl koordinovat vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení určené podle 
směrnice [ ], pokud jde o všechny aspekty 
rozhodování o řešení problémů. 
Vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
určené podle směrnice [ ] by měly i nadále 
zajišťovat činnosti související 
s prováděním režimu řešení problémů 
schváleného výborem. Aby byla zajištěna 
transparentnost a demokratická kontrola, 
jakož i ochrana práv orgánů Unie, měl by 
být výbor odpovědný Evropskému 
parlamentu a Radě za veškerá rozhodnutí 
přijatá na základě tohoto návrhu. Z týchž 
důvodů transparentnosti a demokratické 
kontroly by vnitrostátní parlamenty měly 
mít určitá práva týkající se získávání 
informací o činnosti výboru a navazování 
dialogu s ním.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Výbor a Komise by v případech, kdy 
je to vhodné, měly nahradit vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení určené podle 
směrnice [ ], pokud jde o všechny aspekty 
rozhodování o řešení problémů. 
Vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
určené podle směrnice [ ] by měly i nadále 

(21) Výbor by měl nahradit vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení určené podle 
směrnice [ ], pokud jde o všechny aspekty 
rozhodování o řešení problémů, které 
nevyžadují čerpání vnitrostátních fondů. 
Vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
určené podle směrnice [ ] by měly i nadále 
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zajišťovat činnosti související 
s prováděním režimu řešení problémů 
schváleného výborem. Aby byla zajištěna 
transparentnost a demokratická kontrola, 
jakož i ochrana práv orgánů Unie, měl by 
být výbor odpovědný Evropskému 
parlamentu a Radě za veškerá rozhodnutí 
přijatá na základě tohoto návrhu. Z týchž 
důvodů transparentnosti a demokratické 
kontroly by vnitrostátní parlamenty měly 
mít určitá práva týkající se získávání 
informací o činnosti výboru a navazování 
dialogu s ním.

zajišťovat činnosti související 
s prováděním režimu řešení problémů 
schváleného výborem. Aby byla zajištěna 
transparentnost a demokratická kontrola, 
jakož i ochrana práv orgánů Unie, měl by 
být výbor odpovědný Evropskému 
parlamentu a Radě za veškerá rozhodnutí 
přijatá na základě tohoto návrhu. Z týchž 
důvodů transparentnosti a demokratické 
kontroly by vnitrostátní parlamenty měly 
mít určitá práva týkající se získávání 
informací o činnosti výboru a navazování 
dialogu s ním.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Peter Simon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Výbor a Komise by v případech, kdy 
je to vhodné, měly nahradit vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení určené podle 
směrnice [ ], pokud jde o všechny aspekty 
rozhodování o řešení problémů. 
Vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
určené podle směrnice [ ] by měly i nadále 
zajišťovat činnosti související 
s prováděním režimu řešení problémů 
schváleného výborem. Aby byla zajištěna 
transparentnost a demokratická kontrola, 
jakož i ochrana práv orgánů Unie, měl by 
být výbor odpovědný Evropskému 
parlamentu a Radě za veškerá rozhodnutí 
přijatá na základě tohoto návrhu. Z týchž 
důvodů transparentnosti a demokratické 
kontroly by vnitrostátní parlamenty měly 
mít určitá práva týkající se získávání 
informací o činnosti výboru a navazování 
dialogu s ním.

(21) Výbor a Komise by v případech, kdy 
je to vhodné, měly nahradit vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení určené podle 
směrnice [ ], pokud jde o všechny aspekty 
rozhodování, které se týká řešení 
problémů subjektů, na něž se vztahuje toto 
nařízení . Vnitrostátní orgány příslušné k 
řešení určené podle směrnice [ ] by měly i 
nadále zajišťovat činnosti související 
s prováděním režimu řešení problémů 
schváleného výborem. Aby byla zajištěna 
transparentnost a demokratická kontrola, 
jakož i ochrana práv orgánů Unie, měl by 
být výbor odpovědný Evropskému 
parlamentu a Radě za veškerá rozhodnutí 
přijatá na základě tohoto návrhu. Z týchž 
důvodů transparentnosti a demokratické 
kontroly by vnitrostátní parlamenty měly 
mít určitá práva týkající se získávání 
informací o činnosti výboru a navazování 
dialogu s ním.
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Or. de

Pozměňovací návrh 140
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Výbor a Komise by v případech, kdy 
je to vhodné, měly nahradit vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení určené podle 
směrnice [ ], pokud jde o všechny aspekty 
rozhodování o řešení problémů. 
Vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
určené podle směrnice [ ] by měly i nadále 
zajišťovat činnosti související 
s prováděním režimu řešení problémů 
schváleného výborem. Aby byla zajištěna 
transparentnost a demokratická kontrola, 
jakož i ochrana práv orgánů Unie, měl by 
být výbor odpovědný Evropskému 
parlamentu a Radě za veškerá rozhodnutí 
přijatá na základě tohoto návrhu. Z týchž 
důvodů transparentnosti a demokratické 
kontroly by vnitrostátní parlamenty měly 
mít určitá práva týkající se získávání 
informací o činnosti výboru a navazování 
dialogu s ním.

(21) Výbor a Komise by v případech, kdy 
je to vhodné, měly nahradit vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení určené podle 
směrnice [ ], pokud jde o všechny aspekty 
rozhodování o řešení problémů. 
Vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
určené podle směrnice [ ] by měly i nadále 
zajišťovat činnosti související 
s prováděním režimu řešení problémů 
schváleného výborem. Aby byla zajištěna 
transparentnost a demokratická kontrola, 
jakož i ochrana práv orgánů Unie, měl by 
být výbor odpovědný Evropskému 
parlamentu a Radě za veškerá rozhodnutí 
přijatá na základě tohoto návrhu, pokud je 
neplánoval nebo pokud nejednal v 
souladu se zvláštními pokyny Komise. Z 
týchž důvodů transparentnosti a 
demokratické kontroly by vnitrostátní 
parlamenty měly mít určitá práva týkající 
se získávání informací o činnosti výboru a 
navazování dialogu s ním.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro zajištění jednotného přístupu k (23) Vzhledem k citlivosti informací, jež je 
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institucím a skupinám by měl být výbor 
zmocněn vypracovat plány řešení pro tyto 
instituce a skupiny. Výbor by měl posoudit 
možnost obnovení platební schopnosti 
institucí a skupin a přijmout opatření 
směřující k odstranění případných 
překážek tohoto obnovení. Výbor by měl 
od vnitrostátních orgánů příslušných k 
řešení vyžadovat použití vhodných 
opatření k odstranění překážek obnovení 
platební schopnosti, které by zajistily 
přežití a obnovení platební schopnosti 
dotyčných institucí.

třeba zahrnout do plánů řešení, by výbor 
neměl být zmocněn k vypracování plánů
řešení pro tyto instituce a skupiny. Plány 
řešení problémů pro dotčené úvěrové 
instituce a skupiny by měly vypracovat 
vnitrostátní orgány příslušné k řešení.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy k článku 7 a s ohledem na citlivost informací, které musí 
být do plánu řešení problémů zahrnuty, musí být tyto plány vytvářeny příslušným 
vnitrostátním orgánem. Výbor pouze obdrží informace nezbytné k plnění jeho úkolů podle 
tohoto nařízení. Důvěrné nebo citlivé obchodní informace týkající se úvěrové instituce nelze 
výboru poskytnout.

Pozměňovací návrh 142
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro zajištění jednotného přístupu k 
institucím a skupinám by měl být výbor 
zmocněn vypracovat plány řešení pro tyto 
instituce a skupiny. Výbor by měl posoudit 
možnost obnovení platební schopnosti 
institucí a skupin a přijmout opatření 
směřující k odstranění případných 
překážek tohoto obnovení. Výbor by měl 
od vnitrostátních orgánů příslušných k 
řešení vyžadovat použití vhodných 
opatření k odstranění překážek obnovení 
platební schopnosti, které by zajistily 
přežití a obnovení platební schopnosti 
dotyčných institucí.

(23) Pro zajištění jednotného přístupu k 
institucím a skupinám by měl být výbor 
zmocněn ke koordinaci vypracovávání 
plánů řešení pro tyto instituce a skupiny. 
Výbor by měl posoudit možnost obnovení 
platební schopnosti institucí a skupin a 
přijmout opatření směřující k odstranění 
případných překážek tohoto obnovení. 
Výbor by měl od vnitrostátních orgánů 
příslušných k řešení vyžadovat použití 
vhodných opatření k odstranění překážek 
obnovení platební schopnosti, které by 
zajistily přežití a obnovení platební 
schopnosti dotyčných institucí.
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Pozměňovací návrh 143
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro zajištění jednotného přístupu k 
institucím a skupinám by měl být výbor 
zmocněn vypracovat plány řešení pro tyto 
instituce a skupiny. Výbor by měl posoudit 
možnost obnovení platební schopnosti 
institucí a skupin a přijmout opatření 
směřující k odstranění případných 
překážek tohoto obnovení. Výbor by měl 
od vnitrostátních orgánů příslušných k 
řešení vyžadovat použití vhodných 
opatření k odstranění překážek obnovení 
platební schopnosti, které by zajistily 
přežití a obnovení platební schopnosti 
dotyčných institucí.

(23) Pro zajištění jednotného přístupu k 
institucím a skupinám by měl být výbor 
zmocněn vypracovat plány řešení pro tyto 
instituce a skupiny. Výbor by měl posoudit 
možnost obnovení platební schopnosti 
institucí a skupin a přijmout opatření 
směřující k odstranění případných 
překážek tohoto obnovení. Výbor by měl 
od vnitrostátních orgánů příslušných k 
řešení vyžadovat použití vhodných 
opatření k odstranění překážek obnovení 
platební schopnosti, které by zajistily 
přežití a obnovení platební schopnosti 
dotyčných institucí. Vzhledem k důvěrným 
informacím týkajícím se jednotlivých 
institucí obsaženým v plánech řešení 
problémů by rozhodnutí týkající se 
vypracování a posouzení plánů řešení 
problémů a použití vhodných opatření měl
přijímat výbor na svém výkonném 
zasedání.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro zajištění jednotného přístupu k 
institucím a skupinám by měl být výbor 

(23) Pro zajištění jednotného přístupu k 
institucím a skupinám by měl být výbor 
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zmocněn vypracovat plány řešení pro tyto 
instituce a skupiny. Výbor by měl posoudit 
možnost obnovení platební schopnosti 
institucí a skupin a přijmout opatření 
směřující k odstranění případných 
překážek tohoto obnovení. Výbor by měl 
od vnitrostátních orgánů příslušných k 
řešení vyžadovat použití vhodných 
opatření k odstranění překážek obnovení 
platební schopnosti, které by zajistily 
přežití a obnovení platební schopnosti 
dotyčných institucí.

zmocněn vypracovat na svém plenárním 
zasedání plány řešení pro tyto instituce a 
skupiny. Výbor by měl posoudit možnost 
obnovení platební schopnosti institucí a 
skupin a přijmout opatření směřující k 
odstranění případných překážek tohoto 
obnovení. Výbor by měl od vnitrostátních 
orgánů příslušných k řešení vyžadovat 
použití vhodných opatření k odstranění 
překážek obnovení platební schopnosti, 
které by zajistily přežití a obnovení 
platební schopnosti dotyčných institucí.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Plány řešení problémů by měly 
zohlednit dopad na zaměstnance a 
zahrnovat postupy pro informování 
zaměstnanců a konzultace s nimi nebo s 
jejich zástupci v průběhu celého procesu 
řešení problémů. V tomto ohledu by se 
případně měly dodržovat kolektivní 
smlouvy nebo jiná ujednání sociálních 
partnerů. Jakmile jsou plány řešení 
problémů včetně jakékoliv jejich 
aktualizace dokončeny, měly by být 
zaměstnanci nebo jejich zástupci s nimi 
seznámeni.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Philippe Lamberts, Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Globální systémově významné 
instituce nebo jiné systémově významné 
instituce jsou svou povahou neslučitelné s 
účinným a odolným tržním 
hospodářstvím, mimo jiné proto, že 
využívají vysoké implicitní dotace, a i 
kdyby byly použity nástroje k řešení 
problémů, stále by hrozilo nebezpečí, že 
jejich problémy nebude možno vyřešit bez
použití veřejných financí. Je proto 
naprosto nezbytné, aby výbor v 
přiměřeném časovém horizontu přijal 
preventivní opatření, včetně významného 
omezení jejich velikosti, propojenosti a 
složitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Jednotný mechanismus pro řešení 
problémů by měl vycházet z rámce 
směrnice [ ] a jednotného mechanismu 
dohledu. Výbor by proto měl být zmocněn
zasáhnout v rané fázi zhoršování se 
finanční situace nebo platební schopnost 
instituce. Informace, které Výbor obdrží od 
vnitrostátních orgánů příslušných k řešení 
nebo od ECB v této fázi, budou využity při 
rozhodování o opatření, které může 
přijmout za účelem přípravy řešení 
problémů dotyčné instituce.

(25) Jednotný mechanismus pro řešení 
problémů by měl vycházet z rámce 
směrnice [ ] a jednotného mechanismu 
dohledu. Výbor by proto měl být oprávněn
zasáhnout v rané fázi zhoršování se 
finanční situace nebo platební schopnost 
instituce. Informace, které Výbor obdrží od 
vnitrostátních orgánů příslušných k řešení 
nebo od ECB v této fázi, budou využity při 
rozhodování o opatření, které může 
přijmout za účelem přípravy řešení 
problémů dotyčné instituce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 148
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Jednotný mechanismus pro řešení 
problémů by měl vycházet z rámce 
směrnice [ ] a jednotného mechanismu 
dohledu. Výbor by proto měl být zmocněn 
zasáhnout v rané fázi zhoršování se 
finanční situace nebo platební schopnost 
instituce. Informace, které Výbor obdrží od 
vnitrostátních orgánů příslušných k 
řešení nebo od ECB v této fázi, budou 
využity při rozhodování o opatření, které 
může přijmout za účelem přípravy řešení 
problémů dotyčné instituce.

(25) Jednotný mechanismus pro řešení 
problémů by měl vycházet z rámce 
směrnice [ ] a jednotného mechanismu 
dohledu. Výbor by proto měl být zmocněn 
zasáhnout v rané fázi zhoršování se 
finanční situace nebo platební schopnost 
instituce. Informace, které Výbor obdrží od 
ECB v této fázi, budou využity při 
rozhodování o opatření, které může 
přijmout za účelem přípravy řešení 
problémů dotyčné instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Peter Simon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Jednotný mechanismus pro řešení 
problémů by měl vycházet z rámce 
směrnice [ ] a jednotného mechanismu 
dohledu. Výbor by proto měl být zmocněn 
zasáhnout v rané fázi zhoršování se 
finanční situace nebo platební schopnost 
instituce. Informace, které Výbor obdrží od 
vnitrostátních orgánů příslušných k řešení 
nebo od ECB v této fázi, budou využity při 
rozhodování o opatření, které může 
přijmout za účelem přípravy řešení 
problémů dotyčné instituce.

(Netýká se českého znění.)
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Pozměňovací návrh 150
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) K omezení narušení finančního trhu a 
hospodářství by mělo řešení problémů 
proběhnout během krátké doby. Komise by
měla během celého postupu řešení 
problémů mít přístup ke všem informacím, 
které bude považovat za nezbytné pro 
přijetí zasvěceného rozhodnutí v rámci 
tohoto postupu. Rozhodne-li se Komise 
řešit problémy některé instituce, měl by 
výbor ihned schválit režim řešení 
problémů upravující podrobnosti ohledně 
nástrojů k řešení problémů a 
uplatňovaných pravomocí a použití 
veškerých mechanismů financování.

(27) K omezení narušení finančního trhu a 
hospodářství by mělo řešení problémů 
proběhnout během krátké doby. Komise by
v průběhu procesu řešení problémů
neměla mít žádnou hlavní úlohu a neměla 
by mít pravomoc přijímat rozhodnutí o 
tom, zda je třeba u nějaké úvěrové
instituce zahájit postup řešení problémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) K omezení narušení finančního trhu a 
hospodářství by mělo řešení problémů 
proběhnout během krátké doby. Komise by 
měla během celého postupu řešení 
problémů mít přístup ke všem informacím, 
které bude považovat za nezbytné pro 
přijetí zasvěceného rozhodnutí v rámci 
tohoto postupu. Rozhodne-li se Komise
řešit problémy některé instituce, měl by 

(27) K omezení narušení finančního trhu a 
hospodářství by mělo řešení problémů 
proběhnout během krátké doby. Komise by 
měla během celého postupu řešení 
problémů mít přístup ke všem informacím, 
které bude považovat za nezbytné pro z
hlediska pravidel pro státní podpory a 
dopadu na jednotný trh jako celek, ale i 
na kterýkoli dotčený členský stát nebo 
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výbor ihned schválit režim řešení problémů 
upravující podrobnosti ohledně nástrojů 
k řešení problémů a uplatňovaných 
pravomocí a použití veškerých
mechanismů financování.

podnik, který není součástí jednotného 
mechanismu pro řešení problémů.
Rozhodne-li se ECB řešit problémy 
některé instituce, měl by výbor ihned 
schválit režim řešení problémů upravující 
podrobnosti ohledně nástrojů k řešení 
problémů a uplatňovaných pravomocí a 
použití veškerých mechanismů 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) K omezení narušení finančního trhu a 
hospodářství by mělo řešení problémů 
proběhnout během krátké doby. Komise by 
měla během celého postupu řešení 
problémů mít přístup ke všem informacím, 
které bude považovat za nezbytné pro 
přijetí zasvěceného rozhodnutí v rámci 
tohoto postupu. Rozhodne-li se Komise
řešit problémy některé instituce, měl by 
výbor ihned schválit režim řešení problémů 
upravující podrobnosti ohledně nástrojů 
k řešení problémů a uplatňovaných 
pravomocí a použití veškerých 
mechanismů financování.

(27) K omezení narušení finančního trhu a 
hospodářství by mělo řešení problémů 
proběhnout během krátké doby. Výbor by 
měl během celého postupu řešení problémů 
mít přístup ke všem informacím, které 
bude považovat za nezbytné pro přijetí 
zasvěceného rozhodnutí v rámci tohoto 
postupu. Rozhodne-li se ECB řešit 
problémy některé instituce, měl by výbor
společně s vnitrostátními orgány 
domovských členských států příslušnými k 
řešení problémů ihned schválit režim 
řešení problémů upravující podrobnosti 
ohledně nástrojů k řešení problémů a 
uplatňovaných pravomocí a použití 
veškerých mechanismů financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Peter Simon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) K omezení narušení finančního trhu a 
hospodářství by mělo řešení problémů 
proběhnout během krátké doby. Komise by 
měla během celého postupu řešení 
problémů mít přístup ke všem informacím, 
které bude považovat za nezbytné pro 
přijetí zasvěceného rozhodnutí v rámci 
tohoto postupu. Rozhodne-li se Komise 
řešit problémy některé instituce, měl by 
výbor ihned schválit režim řešení problémů 
upravující podrobnosti ohledně nástrojů 
k řešení problémů a uplatňovaných 
pravomocí a použití veškerých 
mechanismů financování.

(27) K omezení narušení finančního trhu a 
hospodářství by mělo řešení problémů 
proběhnout během krátké doby.
Vkladatelům by měl být v co nejkratší 
době umožněn přístup alespoň k 
pojištěným vkladům, a to alespoň v 
časovém rámci, který je kratší než rámec 
poskytovaný vkladatelům pro přístup k 
pojištěným vkladům v případě normálního 
úpadkového řízení, v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady [...] o 
systémech pojištění vkladů. Komise by 
měla během celého postupu řešení 
problémů mít přístup ke všem informacím, 
které bude považovat za nezbytné pro 
přijetí zasvěceného rozhodnutí v rámci 
tohoto postupu. Rozhodne-li se Komise 
řešit problémy některé instituce, měl by 
výbor ihned schválit režim řešení problémů 
upravující podrobnosti ohledně nástrojů 
k řešení problémů a uplatňovaných 
pravomocí a použití veškerých 
mechanismů financování. Výbor by proto 
měl úzce spolupracovat s příslušnými 
vnitrostátními orgány a orgány 
příslušnými k řešení problémů a systémy 
pojištění vkladů. 

Or. de

Pozměňovací návrh 154
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) K omezení narušení finančního trhu a 
hospodářství by mělo řešení problémů 
proběhnout během krátké doby. Komise by 
měla během celého postupu řešení 
problémů mít přístup ke všem informacím, 

(27) K omezení narušení finančního trhu a 
hospodářství by mělo řešení problémů 
proběhnout během krátké doby. Komise by 
měla během celého postupu řešení 
problémů mít přístup ke všem informacím, 
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které bude považovat za nezbytné pro 
přijetí zasvěceného rozhodnutí v rámci 
tohoto postupu. Rozhodne-li se Komise 
řešit problémy některé instituce, měl by 
výbor ihned schválit režim řešení problémů 
upravující podrobnosti ohledně nástrojů 
k řešení problémů a uplatňovaných 
pravomocí a použití veškerých 
mechanismů financování.

které bude považovat za nezbytné pro 
přijetí zasvěceného rozhodnutí v rámci 
tohoto postupu. Rozhodne-li se Komise 
přijmout návrh rozhodnutí výboru s cílem 
řešit problémy některé instituce, měl by 
výbor ihned schválit režim řešení problémů 
upravující podrobnosti ohledně nástrojů 
k řešení problémů a uplatňovaných 
pravomocí a použití veškerých 
mechanismů financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) K omezení narušení finančního trhu a 
hospodářství by mělo řešení problémů 
proběhnout během krátké doby. Komise by 
měla během celého postupu řešení 
problémů mít přístup ke všem informacím, 
které bude považovat za nezbytné pro 
přijetí zasvěceného rozhodnutí v rámci 
tohoto postupu. Rozhodne-li se Komise 
řešit problémy některé instituce, měl by 
výbor ihned schválit režim řešení problémů
upravující podrobnosti ohledně nástrojů 
k řešení problémů a uplatňovaných 
pravomocí a použití veškerých 
mechanismů financování.

(27) K omezení narušení finančního trhu a 
hospodářství by mělo řešení problémů 
proběhnout během krátké doby. Komise by 
měla během celého postupu řešení 
problémů mít přístup ke všem informacím, 
které bude považovat za nezbytné pro 
přijetí zasvěceného rozhodnutí v rámci 
tohoto postupu. Pokud se Komise na 
základě doporučení výboru rozhodne řešit 
problémy některé instituce, měl by výbor 
ihned schválit režim řešení problémů
navržený v doporučení a upravující 
podrobnosti ohledně nástrojů k řešení 
problémů a uplatňovaných pravomocí a 
použití veškerých mechanismů 
financování.

Or. en

Odůvodnění

Komise je oprávněna získat přístup k informacím na základě plnohodnotné účasti ve výboru. 
Sledovat každou situaci by měl výbor coby právní a samostatný subjekt, a měl by to být právě 
výbor coby nezávislý orgán zřízený k tomuto účelu, který by měl přijmout skutečné rozhodnutí 
o tom, zda je třeba na určitou instituci uplatnit řešení problémů. Komise by měla být 
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zodpovědná za formální rozhodnutí, a zajistit tak soulad s unijními Smlouvami.

Pozměňovací návrh 156
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Likvidace instituce v úpadku 
v běžném úpadkovém řízení by mohla 
ohrozit finanční stabilitu, přerušit 
poskytování zásadních funkcí a ohrozit 
ochranu vkladatelů. V takovém případě 
existuje veřejný zájem na uplatnění 
nástrojů k řešení problémů. Cíli řešení 
problémů by tudíž mělo být zajištění 
kontinuity základních finančních služeb, 
udržení stability finančního systému, 
omezení morálního hazardu 
minimalizováním toho, aby se instituce 
v úpadku spoléhaly na veřejnou finanční 
podporu, a ochrana pojištěných vkladatelů.

(28) Likvidace instituce v úpadku 
v běžném úpadkovém řízení by mohla 
ohrozit finanční stabilitu, přerušit 
poskytování zásadních funkcí a ohrozit 
ochranu vkladatelů. V takovém případě 
existuje veřejný zájem na uplatnění 
nástrojů k řešení problémů. Cíli řešení 
problémů by tudíž mělo být zajištění 
kontinuity základních finančních služeb, 
udržení stability finančního systému, 
omezení morálního hazardu 
minimalizováním toho, aby se instituce 
v úpadku spoléhaly na veřejnou finanční 
podporu, ochrana pojištěných vkladatelů a 
přispění k udržitelnému a vyváženému 
hospodářskému růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Než však bude možné přijmout 
rozhodnutí zachovat instituci v platební 
neschopnosti jako trvající podnik, měla by 
být vždy zvážena její likvidace v běžném 
úpadkovém řízení. Instituce v platební 
neschopnosti by měla být zachována jako 
trvající podnik z důvodů finanční stability 

(29) Než však bude možné přijmout 
rozhodnutí zachovat instituci v platební 
neschopnosti jako trvající podnik, měla by 
být vždy zvážena její likvidace v běžném 
úpadkovém řízení. Instituce v platební 
neschopnosti může být zachována jako 
trvající podnik z důvodů finanční stability 
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a v maximální možné míře za použití 
soukromých zdrojů. Toho lze dosáhnout 
prostřednictvím prodeje kupujícímu ze 
soukromého sektoru či fúze s ním nebo po 
odepsání závazků instituce či konverzi 
jejího dluhu na kapitál s cílem provést 
rekapitalizaci.

a za použití soukromých zdrojů. Toho lze 
dosáhnout prostřednictvím prodeje 
kupujícímu ze soukromého sektoru či fúze 
s ním nebo po odepsání závazků instituce 
či konverzi jejího dluhu na kapitál s cílem 
provést rekapitalizaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Současná hospodářská krize byla z 
velké části způsobena finančním 
odvětvím, kde se mnoho subjektů stalo 
příliš velkými na to, aby mohly padnout, a 
musely být zachráněny prostřednictvím 
veřejných financí. Proti logice tržního 
hospodářství se ztráty rozdělovaly na 
celou společnost a zisky si rozděloval 
privátní sektor.  Je třeba připomenout, že 
klíčovou úlohou finančních institucí je 
směrovat úspory do produktivních 
investic. S vynálezem různých 
nebezpečných finančních nástrojů a 
pochybných obchodních postupů, u nichž 
byly například stanoveny přehnaně vysoké 
cíle, pokud jde o zisk, byla tato úloha 
vytlačena maximalizací krátkodobého 
zisku, která společnosti přináší jen 
omezenou přidanou hodnotu. Je proto 
naprosto nezbytné, aby se finanční sektor 
vrátil ke svým základním funkcím. 
Instituce, které dosáhly velikosti a míry 
propojenosti, u nichž je pravděpodobné, že 
budou představovat systémovou hrozbu 
pro fungování hospodářství jednotlivých 
členských států nebo celé EU, by proto 
měly být rozděleny, neboť v dlouhodobém 
časovém horizontu takový krok povede k 
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vyváženějšímu a udržitelnému růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Při výkonu pravomocí k řešení 
problémů by měly Komise a výbor zajistit, 
aby akcionáři a věřitelé nesli odpovídající 
podíl ztrát, došlo k výměně obchodního 
vedení, náklady na řešení problémů 
instituce byly minimalizovány a všem 
věřitelům instituce v platební neschopnosti 
téže třídy se dostalo podobného zacházení.

(30) Při výkonu pravomocí k řešení 
problémů by měl výbor zajistit, aby 
akcionáři a věřitelé nesli odpovídající podíl 
ztrát, došlo k výměně obchodního vedení
nebo k rozšíření vedení o další zvláštní 
správce, náklady na řešení problémů 
instituce byly minimalizovány a všem 
věřitelům instituce v platební neschopnosti 
téže třídy se dostalo podobného zacházení.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Při výkonu pravomocí k řešení 
problémů by měly Komise a výbor zajistit, 
aby akcionáři a věřitelé nesli odpovídající 
podíl ztrát, došlo k výměně obchodního 
vedení, náklady na řešení problémů 
instituce byly minimalizovány a všem 
věřitelům instituce v platební neschopnosti 
téže třídy se dostalo podobného zacházení.

(30) Při výkonu pravomocí k řešení 
problémů by měly výbor a vnitrostátní 
orgány zajistit, aby akcionáři a věřitelé 
nesli odpovídající podíl ztrát, došlo k 
výměně obchodního vedení, náklady na 
řešení problémů instituce byly 
minimalizovány a všem věřitelům instituce 
v platební neschopnosti téže třídy se 
dostalo podobného zacházení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 161
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Omezení práv akcionářů a věřitelů by 
měla být v souladu s článkem 52 Listiny 
základních práv. Nástroje k řešení 
problémů by proto měly být uplatněny
pouze na instituce, jež jsou v úpadku nebo 
je u nich úpadek pravděpodobný, a pouze 
pokud je to nezbytné ke splnění cíle 
finanční stability v obecném zájmu.
Nástroje k řešení problémů by se zejména 
měly použít, pokud instituci nelze 
likvidovat v běžném úpadkovém řízení, 
aniž by byl destabilizován finanční systém, 
pokud jsou tato opatření nezbytná 
k zajištění rychlého převodu a kontinuity 
systémově významných funkcí a pokud 
neexistuje přiměřená vyhlídka případného 
alternativního soukromoprávního řešení, 
včetně zvýšení kapitálu stávajícími 
akcionáři nebo jakoukoli třetí stranou, jež 
by postačovalo k obnovení plné 
životaschopnosti instituce.

(31) Nástroje k řešení problémů by měly 
být uplatněny na instituce, jež jsou 
v úpadku nebo je u nich úpadek 
pravděpodobný, nebo na instituce, které 
dosáhly kritické velikosti, a pouze pokud je 
to nezbytné ke splnění cíle finanční
stability a udržitelného a vyváženého 
hospodářského růstu v obecném zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Zásah do majetkových práv by neměl 
být nepřiměřený. Dotčeným akcionářům a 
věřitelům by proto neměly vzniknout větší 
ztráty, než které by jim vznikly, pokud by 

(32) Zásah do majetkových práv by neměl 
být nepřiměřený a měl by být vždy v 
souladu s ochranou obecného veřejného 
zájmu. Dotčeným akcionářům a věřitelům 
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v době přijetí rozhodnutí o řešení problémů 
došlo k likvidaci instituce. V případě 
částečného převodu aktiv řešené instituce 
na soukromého kupujícího nebo 
překlenovací instituci by zbylá část řešené 
instituce měla být zlikvidována v běžném 
úpadkovém řízení. V zájmu ochrany 
stávajících akcionářů a věřitelů instituce 
během úpadkového řízení by tito akcionáři 
a věřitelé měli mít nárok získat úhradu 
svých pohledávek, která by neměla být 
nižší než částka, která by jim podle odhadů 
byla vyplacena, pokud by v běžném 
úpadkovém řízení byla likvidována celá 
instituce.

by proto neměly vzniknout větší ztráty, než 
které by jim vznikly, pokud by v době 
přijetí rozhodnutí o řešení problémů došlo 
k likvidaci instituce. V případě částečného 
převodu aktiv řešené instituce na 
soukromého kupujícího nebo překlenovací 
instituci by zbylá část řešené instituce měla 
být zlikvidována v běžném úpadkovém 
řízení. V zájmu ochrany stávajících 
akcionářů a věřitelů instituce 
během úpadkového řízení by tito akcionáři 
a věřitelé měli mít nárok získat úhradu 
svých pohledávek, která by neměla být 
nižší než částka, která by jim podle odhadů 
byla vyplacena, pokud by v běžném 
úpadkovém řízení byla likvidována celá 
instituce.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Peter Simon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Zásah do majetkových práv by neměl 
být nepřiměřený. Dotčeným akcionářům a 
věřitelům by proto neměly vzniknout větší 
ztráty, než které by jim vznikly, pokud by 
v době přijetí rozhodnutí o řešení problémů 
došlo k likvidaci instituce. V případě 
částečného převodu aktiv řešené instituce 
na soukromého kupujícího nebo 
překlenovací instituci by zbylá část řešené 
instituce měla být zlikvidována v běžném 
úpadkovém řízení. V zájmu ochrany 
stávajících akcionářů a věřitelů instituce 
během úpadkového řízení by tito akcionáři 
a věřitelé měli mít nárok získat úhradu 
svých pohledávek, která by neměla být 
nižší než částka, která by jim podle odhadů 
byla vyplacena, pokud by v běžném 
úpadkovém řízení byla likvidována celá 

(32) Zásah do majetkových práv by neměl 
být nepřiměřený. Dotčeným akcionářům a 
věřitelům by proto neměly vzniknout větší 
ztráty, než které by jim vznikly, pokud by 
v době přijetí rozhodnutí o řešení problémů 
došlo k likvidaci instituce. V případě 
částečného převodu aktiv řešené instituce 
na soukromého kupujícího nebo 
překlenovací instituci by zbylá část řešené 
instituce měla být zlikvidována v běžném 
úpadkovém řízení. V zájmu ochrany 
stávajících akcionářů a věřitelů instituce 
během úpadkového řízení by tito akcionáři 
a věřitelé měli mít nárok získat úhradu 
svých pohledávek, která by neměla být 
nižší než částka, která by jim podle odhadů 
byla vyplacena, pokud by v běžném 
úpadkovém řízení byla likvidována celá 
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instituce. instituce. V případě uplatnění pravomocí 
ke konverzi na vlastní kapitál v rámci 
nástroje odepsání závazků by měla být 
brána v úvahu právní forma dotčené 
instituce, neboť konvertování pohledávek 
nebo dluhových nástrojů na vlastní 
kapitál by mohlo postrádat smysl, např. u 
podílů družstevních bank.

Or. de

Odůvodnění

Konvertování pohledávek nebo dluhových nástrojů na vlastní kapitál může být z hlediska 
právní formy neúčelné, neboť vlastnické podíly nejsou libovolně zaměnitelné (např. u podílů 
družstevních bank).

Pozměňovací návrh 164
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Je důležité, aby byly při úpadku 
instituce uznány ztráty. Základní zásadou 
oceňování aktiv a závazků institucí v 
úpadku by měla být jejich tržní hodnota v 
okamžiku uplatnění nástrojů k řešení 
problémů, za předpokladu řádného
fungování trhů. Jsou-li trhy zcela 
nefunkční, mělo by být ocenění provedeno 
s ohledem na řádně podloženou 
dlouhodobou hospodářskou hodnotu aktiv 
a závazků. V naléhavých případech by 
mělo být možné, aby výbor provedl rychlé 
prozatímní ocenění aktiv a závazků 
instituce v úpadku, které se použije do 
doby, než bude provedeno nezávislé 
ocenění.

(34) Je důležité, aby byly při úpadku 
instituce uznány ztráty. Základní zásadou 
oceňování aktiv a závazků institucí v 
úpadku by měla být jejich tržní hodnota v 
okamžiku uplatnění nástrojů k řešení 
problémů, za předpokladu  účinného 
fungování trhů. Jsou-li trhy zcela 
nefunkční, mělo by být ocenění provedeno 
s ohledem na řádně podloženou 
dlouhodobou hospodářskou hodnotu aktiv 
a závazků. V naléhavých případech by 
mělo být možné, aby výbor provedl rychlé 
prozatímní ocenění aktiv a závazků 
instituce v úpadku, které se použije do 
doby, než bude provedeno nezávislé 
ocenění.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 165
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Komise by měla stanovit rámec pro 
opatření k řešení problémů, která by měla 
být přijata na základě okolností 
jednotlivých případů, a měla by být 
schopna označit všechna použitelná 
opatření nezbytná k řešení problémů. V 
takto jasném a konkrétním rámci by měl 
výbor rozhodovat o podrobném režimu 
řešení problémů. Příslušné nástroje k řešení 
problémů by měly zahrnovat nástroj 
prodeje obchodních činností, nástroj 
překlenovací instituce, nástroj odepsání 
závazků a nástroj rozdělení aktiv, jež jsou 
rovněž stanoveny směrnicí [ ]. Tento rámec 
by měl rovněž umožnit posoudit, zda jsou 
splněny podmínky pro odepsání a konverzi 
kapitálových nástrojů.

(36) Výbor a vnitrostátní orgány příslušné 
k řešení by měly stanovit rámec pro 
opatření k řešení problémů, která by měla 
být přijata na základě okolností 
jednotlivých případů, a měly by být 
schopny označit všechna použitelná 
opatření nezbytná k řešení problémů. V 
takto jasném a konkrétním rámci by měl 
výbor rozhodovat o podrobném režimu 
řešení problémů. Příslušné nástroje k řešení 
problémů by měly zahrnovat nástroj 
prodeje obchodních činností, nástroj 
překlenovací instituce, nástroj odepsání 
závazků a nástroj rozdělení aktiv, jež jsou 
rovněž stanoveny směrnicí [ ]. Tento rámec 
by měl rovněž umožnit posoudit, zda jsou 
splněny podmínky pro odepsání a konverzi 
kapitálových nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Komise by měla stanovit rámec pro 
opatření k řešení problémů, která by měla 
být přijata na základě okolností 
jednotlivých případů, a měla by být
schopna označit všechna použitelná 
opatření nezbytná k řešení problémů. V 
takto jasném a konkrétním rámci by měl 
výbor rozhodovat o podrobném režimu 
řešení problémů. Příslušné nástroje k řešení 

(36) Výbor by měl stanovit rámec pro 
opatření k řešení problémů, která by měla 
být přijata na základě plánů k řešení 
problémů dotčených subjektů a okolností 
jednotlivých případů, a měl by být schopen
označit všechna použitelná opatření 
nezbytná k řešení problémů. V takto 
jasném a konkrétním rámci by měl výbor 
rozhodovat o podrobném režimu řešení 
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problémů by měly zahrnovat nástroj 
prodeje obchodních činností, nástroj 
překlenovací instituce, nástroj odepsání 
závazků a nástroj rozdělení aktiv, jež jsou 
rovněž stanoveny směrnicí [ ]. Tento rámec 
by měl rovněž umožnit posoudit, zda jsou 
splněny podmínky pro odepsání a konverzi 
kapitálových nástrojů.

problémů. Příslušné nástroje k řešení 
problémů by měly zahrnovat nástroj 
prodeje obchodních činností, nástroj 
překlenovací instituce, nástroj odepsání 
závazků a nástroj rozdělení aktiv, jež jsou 
rovněž stanoveny směrnicí [ ]. Tento rámec 
by měl rovněž umožnit posoudit, zda jsou 
splněny podmínky pro odepsání a konverzi 
kapitálových nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Komise by měla stanovit rámec pro 
opatření k řešení problémů, která by měla 
být přijata na základě okolností 
jednotlivých případů, a měla by být
schopna označit všechna použitelná 
opatření nezbytná k řešení problémů. V 
takto jasném a konkrétním rámci by měl 
výbor rozhodovat o podrobném režimu 
řešení problémů. Příslušné nástroje k řešení 
problémů by měly zahrnovat nástroj 
prodeje obchodních činností, nástroj 
překlenovací instituce, nástroj odepsání 
závazků a nástroj rozdělení aktiv, jež jsou 
rovněž stanoveny směrnicí [ ]. Tento rámec 
by měl rovněž umožnit posoudit, zda jsou 
splněny podmínky pro odepsání a konverzi 
kapitálových nástrojů.

(36) Komise a Rada by měly stanovit 
rámec pro opatření k řešení problémů, 
která by měla být přijata na základě 
okolností jednotlivých případů, a měly by 
být schopny označit všechna použitelná 
opatření nezbytná k řešení problémů. V 
takto jasném a konkrétním rámci by měl 
výbor rozhodovat o podrobném režimu 
řešení problémů. Příslušné nástroje k řešení 
problémů by měly zahrnovat nástroj 
prodeje obchodních činností, nástroj 
překlenovací instituce, nástroj odepsání 
závazků a nástroj rozdělení aktiv, jež jsou 
rovněž stanoveny směrnicí [ ]. Tento rámec 
by měl rovněž umožnit posoudit, zda jsou 
splněny podmínky pro odepsání a konverzi 
kapitálových nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Corien Wortmann-Kool
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Komise by měla stanovit rámec pro 
opatření k řešení problémů, která by měla 
být přijata na základě okolností 
jednotlivých případů, a měla by být 
schopna označit všechna použitelná 
opatření nezbytná k řešení problémů. V 
takto jasném a konkrétním rámci by měl 
výbor rozhodovat o podrobném režimu 
řešení problémů. Příslušné nástroje k řešení 
problémů by měly zahrnovat nástroj 
prodeje obchodních činností, nástroj 
překlenovací instituce, nástroj odepsání 
závazků a nástroj rozdělení aktiv, jež jsou 
rovněž stanoveny směrnicí [ ]. Tento rámec 
by měl rovněž umožnit posoudit, zda jsou 
splněny podmínky pro odepsání a konverzi 
kapitálových nástrojů.

(36) Komise by měla na základě návrhu 
rozhodnutí výboru stanovit rámec pro 
opatření k řešení problémů, která by měla 
být přijata na základě okolností 
jednotlivých případů, a měla by být 
schopna označit všechna použitelná 
opatření nezbytná k řešení problémů. V 
takto jasném a konkrétním rámci by měl 
výbor rozhodovat o podrobném režimu 
řešení problémů. Příslušné nástroje k řešení 
problémů by měly zahrnovat nástroj 
prodeje obchodních činností, nástroj 
překlenovací instituce, nástroj odepsání 
závazků a nástroj rozdělení aktiv, jež jsou 
rovněž stanoveny směrnicí [ ]. Tento rámec 
by měl rovněž umožnit posoudit, zda jsou 
splněny podmínky pro odepsání a konverzi 
kapitálových nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Komise by měla stanovit rámec pro 
opatření k řešení problémů, která by měla 
být přijata na základě okolností 
jednotlivých případů, a měla by být 
schopna označit všechna použitelná 
opatření nezbytná k řešení problémů. V 
takto jasném a konkrétním rámci by měl 
výbor rozhodovat o podrobném režimu 
řešení problémů. Příslušné nástroje k řešení 
problémů by měly zahrnovat nástroj 
prodeje obchodních činností, nástroj 
překlenovací instituce, nástroj odepsání 

(36) Komise by měla na základě 
doporučení výboru stanovit rámec pro 
opatření k řešení problémů, která by měla 
být přijata na základě okolností 
jednotlivých případů, a měla by být 
schopna označit všechna použitelná 
opatření nezbytná k řešení problémů. V 
takto jasném a konkrétním rámci by měl 
výbor rozhodovat o podrobném režimu 
řešení problémů. Příslušné nástroje k řešení 
problémů by měly zahrnovat nástroj 
prodeje obchodních činností, nástroj 
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závazků a nástroj rozdělení aktiv, jež jsou 
rovněž stanoveny směrnicí [ ]. Tento rámec 
by měl rovněž umožnit posoudit, zda jsou 
splněny podmínky pro odepsání a konverzi 
kapitálových nástrojů.

překlenovací instituce, nástroj odepsání 
závazků a nástroj rozdělení aktiv, jež jsou 
rovněž stanoveny směrnicí [ ]. Tento rámec 
by měl rovněž umožnit posoudit, zda jsou 
splněny podmínky pro odepsání a konverzi 
kapitálových nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Nástroj prodeje obchodních činností 
by měl umožnit prodat instituci nebo část 
jejích obchodních činností jednomu či více 
kupujícím bez souhlasu akcionářů.

(37) Nástroj prodeje obchodních činností 
by v souladu se směrnicí o ozdravných 
postupech a řešení problémů [ ] měl 
umožnit prodat instituci nebo část jejích 
obchodních činností jednomu či více 
kupujícím bez souhlasu akcionářů.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Nástroj rozdělení aktiv by měl 
orgánům umožnit převést ztrátová a 
znehodnocená aktiva na samostatný 
subjekt. Tento nástroj by měl být použit 
pouze ve spojení s jinými nástroji, aby 
instituce v úpadku nezískala neoprávněnou 
konkurenční výhodu.

(38) Nástroj rozdělení aktiv by v souladu 
se směrnicí o ozdravných postupech a 
řešení problémů [ ] měl orgánům umožnit 
převést ztrátová a znehodnocená aktiva na 
samostatný subjekt. Tento nástroj by měl 
být použit pouze ve spojení s jinými 
nástroji, aby instituce v úpadku nezískala 
neoprávněnou konkurenční výhodu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 172
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Účinný režim řešení problémů by měl 
minimalizovat náklady řešení problémů 
instituce v úpadku, které nesou daňoví 
poplatníci. Měl by rovněž zajistit, aby bylo 
možné řešit i problémy velkých, systémově 
významných institucí bez ohrožení 
finanční stability. Nástroj odepsání 
závazků tohoto cíle dosahuje tím, že 
zajišťuje, aby si akcionáři a věřitelé 
subjektu připsali odpovídající ztráty a aby 
nesli příslušnou část nákladů. Za tím 
účelem by měla být součástí rámce řešení 
problémů zákonná pravomoc odepsat 
závazky jakožto doplňková možnost ve 
spojení s jinými nástroji k řešení problémů, 
tak jak doporučuje Rada pro finanční 
stabilitu.

(39) Účinný režim řešení problémů by měl 
minimalizovat náklady řešení problémů 
instituce v úpadku, které nesou daňoví 
poplatníci. Měl by rovněž zajistit, aby bylo 
možné řešit i problémy velkých, systémově 
významných institucí bez ohrožení 
finanční stability. Nástroj odepsání 
závazků tohoto cíle dosahuje tím, že 
zajišťuje, aby si akcionáři a věřitelé 
subjektu připsali odpovídající ztráty a aby 
nesli příslušnou část nákladů. Za tím 
účelem by měla být součástí rámce řešení 
problémů zákonná pravomoc odepsat 
závazky jakožto nástroj první volby ve 
spojení s jinými nástroji k řešení problémů, 
tak jak doporučuje Rada pro finanční 
stabilitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Pro zajištění potřebné flexibility při 
rozdělování ztrát mezi věřitele za různých 
okolností je vhodné, aby nástroj odepsání 
závazků byl použitelný v případech, kdy je 
cílem vyřešit problémy instituce v úpadku 
jako trvajícího podniku, existuje-li 
realistický předpoklad, že je možné 
obnovit její životaschopnost, i tehdy, kdy 

(40) Jak stanoví směrnice o ozdravných 
postupech a řešení problémů [ ], pro 
zajištění potřebné flexibility při 
rozdělování ztrát mezi věřitele za různých 
okolností je vhodné, aby nástroj odepsání 
závazků byl použitelný v případech, kdy je 
cílem vyřešit problémy instituce v úpadku 
jako trvajícího podniku, existuje-li 
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jsou systémově důležité služby převedeny 
na překlenovací instituci a zbývající část 
instituce ukončí činnost a je likvidována.

realistický předpoklad, že je možné 
obnovit její životaschopnost, i tehdy, kdy 
jsou systémově důležité služby převedeny 
na překlenovací instituci a zbývající část 
instituce ukončí činnost a je likvidována.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) V případě, že je nástroj odepsání 
závazků uplatněn s cílem obnovit kapitál 
instituce v úpadku, aby mohla dále 
fungovat jako trvající podnik, měla by 
řešení problémů prostřednictvím odepsání 
nebo konverze závazků vždy doprovázet 
výměna obchodního vedení a následná
restrukturalizace instituce a jejích činností, 
směřující k odstranění příčin úpadku. Tato 
restrukturalizace by měla proběhnout na 
základě plánu reorganizace obchodní 
činnosti.

(41) Jak stanoví směrnice o ozdravných 
postupech a řešení problémů, v případě, 
že je nástroj odepsání závazků uplatněn 
s cílem obnovit kapitál instituce v úpadku, 
aby mohla dále fungovat jako trvající 
podnik, měla by řešení problémů 
prostřednictvím odepsání nebo konverze 
závazků vždy doprovázet výměna 
obchodního vedení a následná 
restrukturalizace instituce a jejích činností, 
směřující k odstranění příčin úpadku. Tato 
restrukturalizace by měla proběhnout na 
základě plánu reorganizace obchodní 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Nástroj odepsání závazků není vhodné 
uplatnit u nároků, které jsou zajištěné, 
kolateralizované či jinak zaručené. Aby 

(42) Jak stanoví směrnice o ozdravných 
postupech a řešení problémů [ ], nástroj 
odepsání závazků není vhodné uplatnit u 
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však bylo zajištěno, že nástroj odepsání 
závazků bude účinný a dosáhne svých cílů, 
mělo by být možné uplatnit ho na co 
možná nejširší škálu nezajištěných závazků 
instituce v úpadku. Je ovšem vhodné 
některé druhy nezajištěných závazků 
z působnosti nástroje odepsání závazků 
vyloučit. Z důvodů veřejného pořádku a 
účinného řešení problémů by se nástroj 
odepsání závazků neměl vztahovat na 
vklady chráněné podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady15 94/19/ES, 
závazky vůči zaměstnancům instituce v 
úpadku či na obchodní závazky související 
se zbožím a službami nezbytnými pro 
každodenní fungování instituce.

nároků, které jsou zajištěné, 
kolateralizované či jinak zaručené. Aby 
však bylo zajištěno, že nástroj odepsání 
závazků bude účinný a dosáhne svých cílů, 
mělo by být možné uplatnit ho na co 
možná nejširší škálu nezajištěných závazků 
instituce v úpadku. Je ovšem vhodné 
některé druhy nezajištěných závazků 
z působnosti nástroje odepsání závazků 
vyloučit. Z důvodů veřejného pořádku a 
účinného řešení problémů by se nástroj 
odepsání závazků neměl vztahovat na 
vklady chráněné podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady15 94/19/ES, 
závazky vůči zaměstnancům instituce v 
úpadku či na obchodní závazky související 
se zbožím a službami nezbytnými pro 
každodenní fungování instituce.

__________________ __________________
15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
94/19/ES ze dne 30. května 1994 o 
systémech pojištění vkladů
 Úř. věst. L 135, 31. 5.1994, s. 5–14.

15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
94/19/ES ze dne 30. května 1994 o 
systémech pojištění vkladů
 Úř. věst. L 135, 31. 5.1994, s. 5–14.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Nuno Melo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Nástroj odepsání závazků není vhodné 
uplatnit u nároků, které jsou zajištěné, 
kolateralizované či jinak zaručené. Aby 
však bylo zajištěno, že nástroj odepsání 
závazků bude účinný a dosáhne svých cílů, 
mělo by být možné uplatnit ho na co 
možná nejširší škálu nezajištěných závazků 
instituce v úpadku. Je ovšem vhodné 
některé druhy nezajištěných závazků 
z působnosti nástroje odepsání závazků 
vyloučit. Z důvodů veřejného pořádku a 

(42) Nástroj odepsání závazků není vhodné 
uplatnit u nároků, které jsou zajištěné, 
kolateralizované či jinak zaručené. Aby 
však bylo zajištěno, že nástroj odepsání 
závazků bude účinný a dosáhne svých cílů, 
mělo by být možné uplatnit ho na co 
možná nejširší škálu nezajištěných závazků 
instituce v úpadku. Je ovšem vhodné 
některé druhy nezajištěných závazků 
z působnosti nástroje odepsání závazků 
vyloučit. Z důvodů veřejného pořádku a 
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účinného řešení problémů by se nástroj 
odepsání závazků neměl vztahovat na 
vklady chráněné podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady15 94/19/ES, 
závazky vůči zaměstnancům instituce v 
úpadku či na obchodní závazky související 
se zbožím a službami nezbytnými pro 
každodenní fungování instituce. 

účinného řešení problémů se nástroj 
odepsání závazků nevztahuje na vklady 
jakékoli povahy či hodnoty chráněné podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
94/19/ES, závazky vůči zaměstnancům 
instituce v úpadku či na obchodní závazky 
související se zbožím a službami 
nezbytnými pro každodenní fungování 
instituce.

__________________
15 Úř. věst. L 135, 31. 5. 1994, s. 5–14.

Or. pt

Pozměňovací návrh 177
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Nástroj odepsání závazků není vhodné 
uplatnit u nároků, které jsou zajištěné, 
kolateralizované či jinak zaručené. Aby 
však bylo zajištěno, že nástroj odepsání 
závazků bude účinný a dosáhne svých cílů, 
mělo by být možné uplatnit ho na co 
možná nejširší škálu nezajištěných závazků 
instituce v úpadku. Je ovšem vhodné 
některé druhy nezajištěných závazků 
z působnosti nástroje odepsání závazků 
vyloučit. Z důvodů veřejného pořádku a 
účinného řešení problémů by se nástroj 
odepsání závazků neměl vztahovat na 
vklady chráněné podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady15 94/19/ES, 
závazky vůči zaměstnancům instituce v 
úpadku či na obchodní závazky související 
se zbožím a službami nezbytnými pro 
každodenní fungování instituce.

(42) Nástroj odepsání závazků není vhodné 
uplatnit u nároků, které jsou zajištěné, 
kolateralizované či jinak zaručené. Aby 
však bylo zajištěno, že nástroj odepsání 
závazků bude účinný a dosáhne svých cílů, 
mělo by být možné uplatnit ho na co 
možná nejširší škálu nezajištěných závazků 
instituce v úpadku. Je ovšem vhodné 
některé druhy nezajištěných závazků 
z působnosti nástroje odepsání závazků 
vyloučit. Z důvodů veřejného pořádku a 
účinného řešení problémů by se nástroj 
odepsání závazků neměl vztahovat na 
vklady chráněné podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady15 94/19/ES, 
závazky vůči zaměstnancům instituce v 
úpadku, kryté dluhopisy či na obchodní 
závazky související se zbožím a službami 
nezbytnými pro každodenní fungování 
instituce.

__________________ __________________
15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 15 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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94/19/ES ze dne 30. května 1994 o 
systémech pojištění vkladů Úř. věst. L 135, 
31. 5.1994, s. 5–14.

94/19/ES ze dne 30. května 1994 o 
systémech pojištění vkladů Úř. věst. L 135, 
31. 5.1994, s. 5–14.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Vkladatelé držící vklady zajištěné 
v rámci systémů pojištění vkladů by neměli 
podléhat uplatnění nástroje odepsání 
závazků. Systém pojištění vkladů nicméně 
přispívá k financování řešení problémů v 
míře, v níž by musel vyplatit náhradu 
vkladatelům. Uplatnění pravomocí 
k odepsání nebo konverzi závazků by 
zajistilo, že vkladatelé by měli i nadále 
přístup ke svým vkladům, což je hlavním 
důvodem, proč byly systémy pojištění 
vkladů zřízeny. Pokud by v takových 
případech nebylo stanoveno zapojení 
uvedených systémů, jednalo by se o 
neoprávněnou výhodu vůči ostatním 
věřitelům, kteří by podléhali výkonu 
pravomocí orgánu příslušného k řešení.

(43) Jak stanoví směrnice o ozdravných 
postupech a řešení problémů [ ],
vkladatelé držící vklady zajištěné v rámci 
systémů pojištění vkladů by neměli 
podléhat uplatnění nástroje odepsání 
závazků. Systém pojištění vkladů nicméně 
přispívá k financování řešení problémů v 
míře, v níž by musel vyplatit náhradu 
vkladatelům. Uplatnění pravomocí 
k odepsání nebo konverzi závazků by 
zajistilo, že vkladatelé by měli i nadále 
přístup ke svým vkladům, což je hlavním 
důvodem, proč byly systémy pojištění 
vkladů zřízeny. Pokud by v takových 
případech nebylo stanoveno zapojení 
uvedených systémů, jednalo by se o 
neoprávněnou výhodu vůči ostatním 
věřitelům, kteří by podléhali výkonu 
pravomocí orgánu příslušného k řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Vkladatelé držící vklady zajištěné 
v rámci systémů pojištění vkladů by neměli 
podléhat uplatnění nástroje odepsání 
závazků. Systém pojištění vkladů nicméně 
přispívá k financování řešení problémů v 
míře, v níž by musel vyplatit náhradu 
vkladatelům. Uplatnění pravomocí 
k odepsání nebo konverzi závazků by 
zajistilo, že vkladatelé by měli i nadále 
přístup ke svým vkladům, což je hlavním 
důvodem, proč byly systémy pojištění 
vkladů zřízeny. Pokud by v takových 
případech nebylo stanoveno zapojení 
uvedených systémů, jednalo by se o 
neoprávněnou výhodu vůči ostatním 
věřitelům, kteří by podléhali výkonu 
pravomocí orgánu příslušného k řešení.

(43) Vkladatelé držící vklady zajištěné 
v rámci systémů pojištění vkladů a systém 
pojištění vkladů samotný by neměli 
podléhat uplatnění nástroje odepsání 
závazků. Uplatnění pravomocí k odepsání 
nebo konverzi závazků by zajistilo, že 
vkladatelé by měli i nadále přístup ke svým 
vkladům.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Nuno Melo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Vkladatelé držící vklady zajištěné 
v rámci systémů pojištění vkladů by 
neměli podléhat uplatnění nástroje 
odepsání závazků. Systém pojištění vkladů 
nicméně přispívá k financování řešení 
problémů v míře, v níž by musel vyplatit 
náhradu vkladatelům. Uplatnění pravomocí 
k odepsání nebo konverzi závazků by 
zajistilo, že vkladatelé by měli i nadále 
přístup ke svým vkladům, což je hlavním 
důvodem, proč byly systémy pojištění 
vkladů zřízeny. Pokud by v takových 
případech nebylo stanoveno zapojení 
uvedených systémů, jednalo by se o 
neoprávněnou výhodu vůči ostatním 

(43) Vkladatelé držící vklady jakékoli 
povahy či hodnoty nepodléhají uplatnění 
nástroje odepsání závazků. Systém 
pojištění vkladů nicméně přispívá 
k financování řešení problémů v míře, v 
níž by musel vyplatit náhradu vkladatelům. 
Uplatnění pravomocí k odepsání nebo 
konverzi závazků by zajistilo, že vkladatelé 
by měli i nadále přístup ke svým vkladům, 
což je hlavním důvodem, proč byly 
systémy pojištění vkladů zřízeny. Pokud by 
v takových případech nebylo stanoveno 
zapojení uvedených systémů, jednalo by se 
o neoprávněnou výhodu vůči ostatním 
věřitelům, kteří by podléhali výkonu 
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věřitelům, kteří by podléhali výkonu 
pravomocí orgánu příslušného k řešení.

pravomocí orgánu příslušného k řešení.

Or. pt

Pozměňovací návrh 181
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Aby mohlo být provedeno sdílení 
zátěže akcionáři a podřízenými věřiteli, jak 
požadují pravidla pro státní podporu, měl 
by jednotný mechanismus pro řešení 
problémů být schopen používat nástroj 
odepsání závazků per analogiam ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

(44) Aby mohlo být provedeno sdílení 
zátěže akcionáři a podřízenými věřiteli, jak 
požadují pravidla pro státní podporu, měl 
by jednotný mechanismus pro řešení 
problémů být schopen uplatnit v případě 
těchto akcionářů  nástroj odepsání 
závazků per analogiam ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Aby mohlo být provedeno sdílení 
zátěže akcionáři a podřízenými věřiteli, jak 
požadují pravidla pro státní podporu, měl 
by jednotný mechanismus pro řešení 
problémů být schopen používat nástroj 
odepsání závazků per analogiam ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

(44) Aby mohlo být provedeno sdílení 
zátěže akcionáři a podřízenými věřiteli, jak 
požadují pravidla pro státní podporu, měl 
by jednotný mechanismus pro řešení 
problémů být schopen používat nástroj 
odepsání závazků per analogiam ode dne 
vstupu této směrnice (směrnice o 
ozdravných postupech a řešení problémů)
v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 183
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Aby instituce nestrukturovaly své 
závazky způsobem, který by oslaboval 
účinnost nástroje odepsání závazků, měl by 
mít výbor možnost stanovit, aby instituce 
držely celkový objem kapitálu, 
podřízeného dluhu a prioritních závazků 
podléhajících nástroji odepsání závazků, 
vyjádřený jako procentní podíl celkových 
závazků instituce, které se nepovažují za 
kapitál pro účely nařízení Evropského 
parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/36/EU ze dne 26. června 2013, jímž 
by měly instituce trvale disponovat.

(45) Aby instituce nestrukturovaly své 
závazky způsobem, který by oslaboval 
účinnost nástroje odepsání závazků, měl by 
mít výbor možnost stanovit, aby instituce 
držely celkový objem kapitálu, 
podřízeného dluhu a prioritních závazků 
podléhajících nástroji odepsání závazků, 
vyjádřený jako procentní podíl celkových 
závazků instituce, včetně kapitálu, jímž by 
měly instituce trvale disponovat.

__________________
16 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 
2013 o obezřetnostních požadavcích na 
úvěrové instituce a investiční podniky a o 
změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. 
věst. L 176, 27.6.2013, s.1).
17 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 
o přístupu k činnosti úvěrových institucí a 
o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými 
institucemi a investičními podniky a o 
změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. 
věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Aby instituce nestrukturovaly své 
závazky způsobem, který by oslaboval 
účinnost nástroje odepsání závazků, měl by 
mít výbor možnost stanovit, aby instituce 
držely celkový objem kapitálu, 
podřízeného dluhu a prioritních závazků 
podléhajících nástroji odepsání závazků, 
vyjádřený jako procentní podíl celkových 
závazků instituce, které se nepovažují za 
kapitál pro účely nařízení Evropského 
parlamentu a Rady16 (EU) č. 575/2013 a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady17

2013/36/EU ze dne 26. června 2013, jímž 
by měly instituce trvale disponovat.

(45) Aby instituce nestrukturovaly své 
závazky způsobem, který by oslaboval 
účinnost nástroje odepsání závazků, měl by 
mít výbor možnost stanovit, aby instituce 
držely celkový objem kapitálu, 
podřízeného dluhu a prioritních závazků 
podléhajících nástroji odepsání závazků, 
vyjádřený jako procentní podíl celkových 
závazků instituce, které se nepovažují za 
kapitál pro účely nařízení Evropského 
parlamentu a Rady16 (EU) č. 575/2013 a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady17

2013/36/EU ze dne 26. června 2013, jímž 
by měly instituce trvale disponovat a který 
je stanoven v plánech k řešení problémů .

__________________ __________________
16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové 
instituce a investiční podniky a o změně 
nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 
27.6.2013, s.1).

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové
instituce a investiční podniky a o změně 
nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 
27.6.2013, s.1).

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o 
přístupu k činnosti úvěrových institucí a o 
obezřetnostním dohledu nad úvěrovými 
institucemi a investičními podniky a o 
změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. 
věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o 
přístupu k činnosti úvěrových institucí a o 
obezřetnostním dohledu nad úvěrovými 
institucemi a investičními podniky a o 
změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. 
věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) V závislosti na okolnostech případu (46) V závislosti na okolnostech případu 
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by měl by být zvolen nejlepší způsob řešení 
problémů a k tomuto účelu by měly být k 
dispozici všechny nástroje k řešení 
problémů stanovené směrnicí [ ].

by měl být zvolen nejlepší způsob řešení 
problémů, aniž by docházelo k 
diskriminaci jakéhokoli zúčastněného 
nebo nezúčastněného členského státu či 
skupin členských států, a k tomuto účelu 
by měly být k dispozici všechny nástroje k 
řešení problémů stanovené směrnicí o 
ozdravných postupech a řešení problémů [ 
] a uplatňovány v souladu s jejími 
ustanoveními.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Směrnice [ ] svěřuje vnitrostátním 
orgánům příslušným k řešení pravomoc 
odepisovat a provádět konverzi 
kapitálových nástrojů, jelikož podmínky 
pro odpis a konverzi kapitálových nástrojů 
se mohou shodovat s podmínkami pro 
řešení problémů, a v takovém případě je 
třeba posoudit, zda pouhý odpis a konverze 
kapitálových nástrojů jsou dostatečné pro 
obnovu finančního zdraví dotyčného 
subjektu, nebo zda je nutné přijmout 
rovněž opatření k řešení problémů. Bude to 
použito jako pravidlo v případě řešení 
problémů. Komise by měla nahradit 
vnitrostátní orgány příslušné k řešení i v 
této funkci a měla by proto být zmocněna
posoudit, zda jsou splněny podmínky pro 
odpis a konverzi kapitálových nástrojů, a 
rozhodnout, zda na subjekt uplatnit řešení 
problémů, pokud jsou požadavky na toto 
řešení rovněž naplněny.

(47) Směrnice [ ] svěřuje vnitrostátním 
orgánům příslušným k řešení pravomoc 
odepisovat a provádět konverzi 
kapitálových nástrojů, jelikož podmínky 
pro odpis a konverzi kapitálových nástrojů 
se mohou shodovat s podmínkami pro 
řešení problémů, a v takovém případě je 
třeba posoudit, zda pouhý odpis a konverze 
kapitálových nástrojů jsou dostatečné pro 
obnovu finančního zdraví dotyčného 
subjektu, nebo zda je nutné přijmout 
rovněž opatření k řešení problémů. Bude to 
použito jako pravidlo v případě řešení 
problémů. Výbor, Komise a Rada by měly
nahradit vnitrostátní orgány příslušné k 
řešení i v této funkci a měly by proto být 
zmocněny posoudit, zda jsou splněny 
podmínky pro odpis a konverzi 
kapitálových nástrojů, a rozhodnout, zda na 
subjekt uplatnit řešení problémů, pokud 
jsou požadavky na toto řešení rovněž 
naplněny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 187
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Směrnice [ ] svěřuje vnitrostátním 
orgánům příslušným k řešení pravomoc 
odepisovat a provádět konverzi 
kapitálových nástrojů, jelikož podmínky 
pro odpis a konverzi kapitálových nástrojů 
se mohou shodovat s podmínkami pro 
řešení problémů, a v takovém případě je 
třeba posoudit, zda pouhý odpis a konverze 
kapitálových nástrojů jsou dostatečné pro 
obnovu finančního zdraví dotyčného 
subjektu, nebo zda je nutné přijmout 
rovněž opatření k řešení problémů. Bude to 
použito jako pravidlo v případě řešení 
problémů. Komise by měla nahradit 
vnitrostátní orgány příslušné k řešení i v 
této funkci a měla by proto být zmocněna
posoudit, zda jsou splněny podmínky pro 
odpis a konverzi kapitálových nástrojů, a 
rozhodnout, zda na subjekt uplatnit řešení 
problémů, pokud jsou požadavky na toto 
řešení rovněž naplněny.

(47) Směrnice [ ] svěřuje vnitrostátním 
orgánům příslušným k řešení pravomoc 
odepisovat a provádět konverzi 
kapitálových nástrojů, jelikož podmínky 
pro odpis a konverzi kapitálových nástrojů 
se mohou shodovat s podmínkami pro 
řešení problémů, a v takovém případě je 
třeba posoudit, zda pouhý odpis a konverze 
kapitálových nástrojů jsou dostatečné pro 
obnovu finančního zdraví dotyčného 
subjektu, nebo zda je nutné přijmout 
rovněž opatření k řešení problémů. Bude to 
použito jako pravidlo v případě řešení 
problémů. Výbor by měl nahradit 
vnitrostátní orgány příslušné k řešení i v 
této funkci a měl by proto být zmocněn
posoudit, zda jsou splněny podmínky pro 
odpis a konverzi kapitálových nástrojů, a 
rozhodnout, zda na subjekt uplatnit řešení 
problémů, pokud jsou požadavky na toto 
řešení rovněž naplněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Měla by být zajištěna účinnost a 
jednotnost opatření k řešení problémů ve 
všech zúčastněných členských státech. Za 
tímto účelem by měl být výbor ve 

(48) Měla by být zajištěna účinnost a 
jednotnost opatření k řešení problémů ve 
všech zúčastněných členských státech. Za 
tímto účelem by výbor ve výjimečných 



PE521.747v01-00 76/180 AM\1006888CS.doc

CS

výjimečných případech, a pokud 
vnitrostátní orgán příslušný k řešení 
neuplatnil nebo uplatnil nedostatečně 
rozhodnutí výboru převést na jinou osobu 
konkrétní práva, aktiva nebo závazky 
řešené instituce, oprávněn vyžadovat 
konverzi dluhových nástrojů, jejichž 
smluvní podmínky za určitých okolností 
konverzi umožňují. Jakákoliv opatření 
vnitrostátních orgánů příslušných k řešení, 
která by omezovala výkon práv nebo 
funkcí výboru či do nich zasahovala, by 
měla být vyloučena.

případech, a pokud vnitrostátní orgán 
příslušný k řešení neuplatnil rozhodnutí 
výboru nebo je uplatnil nedostatečně, měl 
být oprávněn být nadřazeným subjektem, 
a zajistit tak provedení daného rozhodnutí.
Jakákoliv opatření vnitrostátních orgánů 
příslušných k řešení, která by omezovala 
výkon práv nebo funkcí výboru či do nich 
zasahovala, by měla být vyloučena.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49a) Při použití nástroje k řešení a při 
výkonu pravomoci k řešení problémů by 
výbor měl informovat zaměstnance nebo 
jejich zástupce a konzultovat s nimi. V 
tomto ohledu by se případně měly 
dodržovat kolektivní smlouvy nebo jiná 
ujednání sociálních partnerů.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Jelikož výbor nahrazuje vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení ze zúčastněných 

(50) Jelikož výbor podporuje vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení ze zúčastněných 
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členských států při přijímání rozhodnutí 
o řešení problémů, měl by tyto orgány
nahradit rovněž ve věci spolupráce s 
nezúčastněnými členskými státy v rozsahu, 
v němž jsou dotčeny funkce týkající se 
řešení problémů. Výbor by měl zejména 
zastupovat všechny orgány členů kolegií k 
řešení problémů, včetně orgánů z 
nezúčastněných členských států.

členských států při přijímání rozhodnutí 
o řešení problémů, měl by s těmito orgány
spolupracovat rovněž ve věci spolupráce s 
nezúčastněnými členskými státy v rozsahu, 
v němž jsou dotčeny funkce týkající se 
řešení problémů. Výbor by měl zejména 
zastupovat všechny orgány členů kolegií k 
řešení problémů, včetně orgánů z 
nezúčastněných členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Jelikož výbor nahrazuje vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení ze zúčastněných 
členských států při přijímání rozhodnutí 
o řešení problémů, měl by tyto orgány 
nahradit rovněž ve věci spolupráce s 
nezúčastněnými členskými státy v rozsahu, 
v němž jsou dotčeny funkce týkající se 
řešení problémů. Výbor by měl zejména 
zastupovat všechny orgány členů kolegií k 
řešení problémů, včetně orgánů z 
nezúčastněných členských států.

(50) Jelikož výbor nahrazuje vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení ze zúčastněných 
členských států při přijímání rozhodnutí 
o řešení problémů, měl by tyto orgány 
nahradit rovněž ve věci spolupráce s 
nezúčastněnými členskými státy v rozsahu, 
v němž jsou dotčeny funkce týkající se 
řešení problémů. Výbor by měl zejména 
zapojit všechny orgány ze zúčastněných 
členských států do kolegií k řešení 
problémů, do nichž se zapojí také orgány z 
nezúčastněných členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Jelikož mnoho institucí působí nejen (51) Jelikož mnoho institucí působí nejen 
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v Unii, ale i v dalších zemích, musí účinný 
mechanismus pro řešení problémů určit 
zásady spolupráce s příslušnými orgány 
třetích zemí. Podpora orgánům třetích zemí 
by měla být poskytována v souladu 
s právním rámcem stanoveným článkem 88 
směrnice [ ]. Za tímto účelem by měl mít 
výbor výhradní pravomoc uzavírat 
nezávazné smlouvy o spolupráci s těmito 
orgány třetích zemí jménem vnitrostátních 
orgánů zúčastněných členských států, 
jelikož by měl být jediným orgánem 
pověřeným řešit problémy bank v úpadku 
v zúčastněných členských státech.

v Unii, ale i v dalších zemích, musí účinný 
mechanismus pro řešení problémů určit 
zásady spolupráce s příslušnými orgány 
třetích zemí. Podpora orgánům třetích zemí 
by měla být poskytována v souladu 
s právním rámcem stanoveným článkem 88 
směrnice [ ].

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) K efektivnímu plnění svých úkolů by 
výbor měl mít odpovídající vyšetřovací 
pravomoci. Měl by být schopen vyžádat si 
přímo či prostřednictvím vnitrostátních 
orgánů příslušných k řešení veškeré 
potřebné informace a provádět šetření a 
kontroly na místě, a to případně ve 
spolupráci s vnitrostátními příslušnými 
orgány. Při řešení problémů by měl mít 
výbor možnost uskutečňovat tyto kontroly 
na místě, aby mohl účinně sledovat 
provádění přijatých opatření vnitrostátními 
orgány a zajistit, aby Komise a výbor 
přijímaly svá rozhodnutí na základě zcela 
přesných informací.

(52) K efektivnímu plnění svých úkolů by 
výbor měl mít odpovídající vyšetřovací 
pravomoci. Měl by být schopen vyžádat si 
přímo či prostřednictvím vnitrostátních 
orgánů příslušných k řešení veškeré 
potřebné informace a provádět šetření a 
kontroly na místě, a to případně ve 
spolupráci s vnitrostátními příslušnými 
orgány. Při řešení problémů by měl mít 
výbor možnost uskutečňovat tyto kontroly 
na místě, aby mohl účinně sledovat 
provádění přijatých opatření vnitrostátními 
orgány a zajistit, aby výbor přijímal svá 
rozhodnutí na základě zcela přesných 
informací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 194
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) K efektivnímu plnění svých úkolů by 
výbor měl mít odpovídající vyšetřovací 
pravomoci. Měl by být schopen vyžádat si 
přímo či prostřednictvím vnitrostátních 
orgánů příslušných k řešení veškeré 
potřebné informace a provádět šetření a 
kontroly na místě, a to případně ve 
spolupráci s vnitrostátními příslušnými 
orgány. Při řešení problémů by měl mít 
výbor možnost uskutečňovat tyto kontroly 
na místě, aby mohl účinně sledovat 
provádění přijatých opatření vnitrostátními 
orgány a zajistit, aby Komise a výbor 
přijímaly svá rozhodnutí na základě zcela 
přesných informací.

(52) K efektivnímu plnění svých úkolů by 
výbor měl mít odpovídající vyšetřovací 
pravomoci. Měl by být schopen vyžádat si 
přímo či prostřednictvím vnitrostátních 
orgánů příslušných k řešení veškeré 
potřebné informace a provádět šetření a 
kontroly na místě, a to případně ve 
spolupráci s vnitrostátními příslušnými 
orgány. Při řešení problémů by měl mít 
výbor možnost uskutečňovat tyto kontroly 
na místě, aby mohl účinně sledovat 
provádění přijatých opatření vnitrostátními 
orgány a zajistit, aby výbor přijímal svá 
rozhodnutí na základě zcela přesných 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) K efektivnímu plnění svých úkolů by 
výbor měl mít odpovídající vyšetřovací 
pravomoci. Měl by být schopen vyžádat si 
přímo či prostřednictvím vnitrostátních 
orgánů příslušných k řešení veškeré 
potřebné informace a provádět šetření a 
kontroly na místě, a to případně ve 
spolupráci s vnitrostátními příslušnými 
orgány. Při řešení problémů by měl mít 
výbor možnost uskutečňovat tyto kontroly 
na místě, aby mohl účinně sledovat 
provádění přijatých opatření vnitrostátními 

(52) K efektivnímu plnění svých úkolů by 
výbor měl mít odpovídající vyšetřovací 
pravomoci. Měl by být schopen vyžádat si 
přímo či prostřednictvím vnitrostátních 
orgánů příslušných k řešení veškeré 
potřebné informace a provádět šetření a 
kontroly na místě, a to případně ve 
spolupráci s vnitrostátními příslušnými 
orgány, přičemž by měl plně využívat 
všech informací, které jsou dostupné ECB 
a těmto vnitrostátním orgánům. Při řešení 
problémů by měl mít výbor možnost 



PE521.747v01-00 80/180 AM\1006888CS.doc

CS

orgány a zajistit, aby Komise a výbor 
přijímaly svá rozhodnutí na základě zcela 
přesných informací.

uskutečňovat tyto kontroly na místě, aby 
mohl účinně sledovat provádění přijatých 
opatření vnitrostátními orgány a zajistit, 
aby Komise a výbor přijímaly svá 
rozhodnutí na základě zcela přesných 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) K efektivnímu plnění svých úkolů by 
výbor měl mít odpovídající vyšetřovací 
pravomoci. Měl by být schopen vyžádat si 
přímo či prostřednictvím vnitrostátních 
orgánů příslušných k řešení veškeré 
potřebné informace a provádět šetření a 
kontroly na místě, a to případně ve 
spolupráci s vnitrostátními příslušnými 
orgány. Při řešení problémů by měl mít 
výbor možnost uskutečňovat tyto kontroly 
na místě, aby mohl účinně sledovat 
provádění přijatých opatření vnitrostátními 
orgány a zajistit, aby Komise a výbor 
přijímaly svá rozhodnutí na základě zcela 
přesných informací.

(52) K efektivnímu plnění svých úkolů by 
výbor měl mít odpovídající vyšetřovací 
pravomoci. Měl by být schopen vyžádat si 
přímo či prostřednictvím vnitrostátních 
orgánů příslušných k řešení veškeré 
potřebné informace a provádět šetření a 
kontroly na místě, a to případně ve 
spolupráci s vnitrostátními příslušnými 
orgány. Při řešení problémů by měl mít 
výbor možnost uskutečňovat tyto kontroly 
na místě, aby mohl účinně sledovat 
provádění přijatých opatření vnitrostátními 
orgány a zajistit, aby Komise a výbor 
přijímaly svá rozhodnutí na základě zcela 
přesných informací. Jestliže daný 
vnitrostátní orgán příslušný k řešení nemá 
k dispozici prostředky k poskytnutí 
nezbytné pomoci, měl by využít svých 
pravomocí a požádat o nezbytnou pomoc 
jiné vnitrostátní orgány příslušné k řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Diogo Feio
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52a) Postup, jímž se řídí výměna 
informací mezi výborem, příslušnými 
orgány a vnitrostátními orgány 
příslušnými k řešení, by měl být vymezen 
a uplatňován prostřednictvím memoranda 
o porozumění.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Pro zajištění přístupu výboru ke všem 
relevantním informacím by zaměstnanci 
neměli mít možnost uplatňovat pravidla 
služebního tajemství a bránit tak předání 
informací výboru.

(53) Pro zajištění přístupu výboru ke všem 
relevantním informacím by zaměstnanci 
neměli mít možnost uplatňovat pravidla 
služebního tajemství a bránit tak předání 
informací výboru. Předání takovýchto 
informací výboru by současně nemělo být 
nikdy považováno za porušení služebního 
tajemství.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Aby bylo zajištěno, aby rozhodnutí 
přijatá v rámci jednotného mechanismu pro 
řešení problémů byla dodržována, měly by 

(54) Aby bylo zajištěno, aby rozhodnutí 
přijatá v rámci jednotného mechanismu pro 
řešení problémů byla dodržována, měly by 
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být v případě jejich porušení uloženy 
přiměřené a odrazující sankce. Výbor by 
měl být zmocněn úkolovat vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení k uložení pokut 
či penále podnikům za neplnění povinností 
vyplývajících z jeho rozhodnutí. Pro 
zajištění soudržných, účinných a účelných 
postupů prosazování by měl být výbor
zmocněn vydávat pokyny k ukládání pokut 
a penále, určené vnitrostátním orgánům 
příslušným k řešení.

být v případě jejich porušení uloženy 
přiměřené a odrazující sankce. Výbor by 
měl být zmocněn k ukládání pokut či 
penále podnikům za neplnění povinností 
vyplývajících z jeho rozhodnutí. O výši 
těchto pokut či penále by měl rozhodovat
výbor společně s příslušnými orgány a 
Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54a) Aby se zajistilo, že rozhodnutí budou 
plně respektována v celé Unii, měly by být 
v případě porušení uplatněny přiměřené a 
odrazující sankce, a to rovnocenným 
způsobem ve všech členských státech. 
Proto je třeba na úrovni Unie sjednotit 
rámec pro zavedení správních a právních 
sankcí, a zajistit tak účinné naplňování 
rozhodnutí. Měly by se tedy stanovit 
společné minimální předpisy s cílem 
zavést mechanismus, který by byl 
uplatňován v celé Evropě;

Or. en

Odůvodnění

Minimální požadavky, které by se měly uplatnit v případě porušení ve všech členských státech, 
by měly být sladěny. Finanční instituce by neměly mít možnost využívat méně přísných režimů 
v některých členských státech.
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Pozměňovací návrh 201
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54b) Členské státy a výbor by měly 
zajistit, aby veškeré sankce uložené podle 
nařízení (ES) č. (...) byly zveřejněny pouze 
tehdy, je-li to přiměřené.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Pokud vnitrostátní orgán příslušný k 
řešení poruší pravidla jednotného 
mechanismu pro řešení problémů tím, že 
nepoužije pravomoci, které mu byly 
svěřeny vnitrostátním právem, k provedení 
pokynů výboru, dotyčný členský stát může 
být v souladu s judikaturou odpovědný za 
náhradu škody způsobené jednotlivcům, a 
to i v souvislosti s řešenými subjekty nebo 
skupinami, nebo věřitelům kterékoliv části 
těchto subjektů nebo skupin ve všech 
členských státech.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Měla by být stanovena vhodná 
pravidla, jimiž by se řídil rozpočet výboru, 
jeho příprava, přijímání interních pravidel 
upřesňujících postup při sestavování a 
plnění rozpočtu a vnitřní a vnější audit 
účetnictví.

(56) Měla by být stanovena vhodná 
pravidla, jimiž by se řídilo přijímání 
interních pravidel upřesňujících postup při 
sestavování a plnění rozpočtu výboru, jeho 
příprava, monitorování a kontrola 
vykonávaná čtvrtletně ze strany 
plenárního zasedání výboru a vnitřní a 
vnější audit účetnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56a) Plenární zasedání výboru by mělo 
rovněž přijímat svůj roční pracovní 
program, monitorovat jej a provádět 
čtvrtletně jeho kontrolu a vydávat 
stanoviska nebo doporučení k čtvrtletním 
návrhům zprávy výkonného ředitele 
obsahující část, která bude věnována 
činnostem souvisejícím s řešením 
problémů a stávajícím případům řešení 
problémů, jimiž se zabývá výbor, a část 
věnující se finančním a správním 
záležitostem.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Je nutné zajistit, aby tento fond byl 
plně použitelný pro účely řešení problémů 
institucí v úpadku. Proto by fond měl být 
využíván výhradně pro účely účinného 
uplatňování nástrojů a pravomocí k řešení 
problémů. Dále by měl být využíván pouze 
v souladu s platnými cíli a zásadami řešení 
problémů. Výbor by tak měl zajistit, že 
veškeré ztráty, náklady nebo jiné výdaje 
vzniklé v souvislosti s použitím nástrojů k 
řešení problémů budou nejprve nést 
akcionáři a věřitelé řešené instituce. Pouze 
pokud zdroje od akcionářů a věřitelů budou 
vyčerpány, mohl by ztráty, náklady nebo 
jiné výdaje vzniklé v souvislosti s nástroji 
k řešení problémů nést fond.

(58) Je nutné zajistit, aby tento fond byl 
plně použitelný pro účely řešení problémů 
institucí v úpadku. Proto by fond měl být 
využíván výhradně pro účely účinného 
uplatňování nástrojů a pravomocí k řešení 
problémů. Dále by měl být využíván pouze 
v souladu s platnými cíli a zásadami řešení 
problémů, přičemž by měl plně dodržovat 
ustanovení směrnice [o ozdravných 
postupech a řešení problémů bank]. Fond 
by neměl být používán přímo k 
absorbování ztrát instituce ani k 
rekapitalizačním účelům.  Výbor by tak 
měl zajistit, že veškeré ztráty, náklady 
nebo jiné výdaje vzniklé v souvislosti s 
použitím nástrojů k řešení problémů budou 
nejprve nést akcionáři a věřitelé řešené 
instituce. Pouze pokud zdroje od akcionářů 
a věřitelů budou vyčerpány, mohl by 
ztráty, náklady nebo jiné výdaje vzniklé v 
souvislosti s nástroji k řešení problémů 
nést fond.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Je nutné zajistit, aby tento fond byl 
plně použitelný pro účely řešení problémů 
institucí v úpadku. Proto by fond měl být 
využíván výhradně pro účely účinného 
uplatňování nástrojů a pravomocí k řešení 
problémů. Dále by měl být využíván pouze 
v souladu s platnými cíli a zásadami řešení 
problémů. Výbor by tak měl zajistit, že 
veškeré ztráty, náklady nebo jiné výdaje 
vzniklé v souvislosti s použitím nástrojů k 

(58) Je nutné zajistit, aby tento fond byl 
plně použitelný pro účely řešení problémů 
institucí v úpadku. Proto by fond měl být 
využíván výhradně pro účely účinného 
uplatňování nástrojů a pravomocí k řešení 
problémů. Dále by měl být využíván pouze 
v souladu s platnými cíli a zásadami řešení 
problémů. Výbor by tak měl zajistit, že 
veškeré ztráty, náklady nebo jiné výdaje 
vzniklé v souvislosti s použitím nástrojů k 
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řešení problémů budou nejprve nést 
akcionáři a věřitelé řešené instituce. Pouze 
pokud zdroje od akcionářů a věřitelů budou 
vyčerpány, mohl by ztráty, náklady nebo 
jiné výdaje vzniklé v souvislosti s nástroji 
k řešení problémů nést fond.

řešení problémů budou nejprve nést 
akcionáři a věřitelé řešené instituce. Pouze 
pokud zdroje od akcionářů a věřitelů budou 
vyčerpány, mohl by ztráty, náklady nebo 
jiné výdaje vzniklé v souvislosti s nástroji 
k řešení problémů nést fond, a to ve vztahu 
k podílu činnosti banky v úpadku v 
dotčeném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58a) Využití fondu je však oprávněné i 
před vyčerpáním všech zdrojů věřitelů, 
jestliže by v průběhu procesu řešení 
problémů začaly být odepisovány 
přednostní závazky z vkladů. Důvěra 
občanů, že jejich úspory jsou v bezpečí a 
jejich vklady nenesou naprosto žádné
riziko, s čímž je spojen odpovídající nízký 
výnos, je základem důvěry v bankovní 
systém. Ochrana vkladů je bezpochyby 
jednou ze základních funkcí bank, a 
nedostatek důvěry v bezpečnost 
přednostních vkladů by mohl vyvolat 
hromadné výběry vkladů, což má 
katastrofální dopad na finanční stabilitu. 
Zajištění těchto vkladů v průběhu procesu 
řešení problémů tedy plní cíle tohoto 
procesu, a tudíž si právem žádá zvláštní 
úsilí.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Danuta Maria Hübner
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59a) Pokud je v zúčastněném členském 
státě zavedena vnitrostátní bankovní daň, 
může se stát, že banka bude povinna jak 
platit tuto daň, tak přispívat do fondu 
jednotného mechanismu pro řešení 
problémů. Touto situací je třeba se 
zabývat s cílem zabránit tomu, aby 
finanční instituce neodváděly tento 
příspěvek dvakrát.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59a) Je třeba uvažovat o zavedení 
úvěrové facility fondu pro řešení 
problémů, která by představovala jištění 
pro celou Evropu, jež by mohlo kdykoli 
účinně zastavit dominový efekt ve 
finančním systému. Tato úvěrová facilita 
umožní, aby se hospodářské subjekty 
rozhodovaly podle zdraví každé finanční 
instituce, a nikoli podle vnímaného rizika 
členského státu, v němž je instituce 
usazena. Díky této úvěrové facilitě se 
konečně zruší vazby mezi úvěrovým 
rizikem svrchovaného dlužníka a 
bankovním systémem;

Or. en

Odůvodnění

Evropský mechanismus finanční stabilizace by měl být jednou z možností.
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Pozměňovací návrh 210
Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59a) Pokud členské státy v reakci na krizi 
už zavedly bankovní poplatky, daně nebo 
příspěvky na řešení problémů, měly by je 
nahradit příspěvky do fondu, aby 
nedocházelo ke dvojí platbě.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61a) Má-li být pro účely stanovené v 
tomto nařízení zajištěna okamžitá 
dostupnost přiměřených finančních 
prostředků, měl by být zaveden úvěrový 
nástroj, nejlépe z veřejného nástroje 
Společenství. Plná dostupnost finančních 
prostředků má pro důvěryhodnost celého 
systému zásadní význam.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Pokud zúčastněné členské státy již 
stanovily vnitrostátní mechanismus 
financování k řešení problémů, měly by 
být schopny stanovit, aby vnitrostátní 
mechanismy financování k řešení 
problémů využívaly pro ně dostupné 
finanční prostředky, získané v minulosti 
od institucí prostřednictvím příspěvků ex 
ante, k tomu, aby vyrovnávaly institucím 
příspěvky ex ante, které by tyto instituce 
měly platit do fondu. Takové náhrady by 
neměly být na újmu povinnostem 
členských států podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady18

94/18/ES.

vypouští se

__________________
18 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 94/18/ES ze dne 30. května 1994, 
kterou se mění směrnice 80/390/EHS o 
koordinaci požadavků na sestavení, 
kontrolu a šíření prospektů cenných 
papírů, které mají být zveřejněny pro 
přijetí cenných papírů ke kotování na 
burze cenných papírů, s ohledem na 
povinnost zveřejnit prospekty cenných 
papírů. Úř. věst. L 135, 31. 5. 1994, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Pokud zúčastněné členské státy již 
stanovily vnitrostátní mechanismus 
financování k řešení problémů, měly by být 
schopny stanovit, aby vnitrostátní 
mechanismy financování k řešení 

(62) Pokud zúčastněné členské státy již 
stanovily vnitrostátní mechanismus 
financování k řešení problémů, prostředky 
nashromážděné v rámci tohoto 
mechanismu by měly být převoditelné do 
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problémů využívaly pro ně dostupné 
finanční prostředky, získané v minulosti 
od institucí prostřednictvím příspěvků ex 
ante, k tomu, aby vyrovnávaly institucím 
příspěvky ex ante, které by tyto instituce 
měly platit do fondu. Takové náhrady by 
neměly být na újmu povinnostem 
členských států podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady18

94/18/ES.

jednotného fondu pro řešení problémů.

__________________
18 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 94/18/ES ze dne 30. května 1994, 
kterou se mění směrnice 80/390/EHS o 
koordinaci požadavků na sestavení, 
kontrolu a šíření prospektů cenných 
papírů, které mají být zveřejněny pro 
přijetí cenných papírů ke kotování na 
burze cenných papírů, s ohledem na 
povinnost zveřejnit prospekty cenných 
papírů. Úř. věst. L 135, 31. 5. 1994, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) V zájmu zajištění spravedlivého 
stanovení příspěvků a poskytnutí pobídek 
k činnosti v rámci méně rizikového modelu 
by příspěvky do fondu měly zohledňovat 
míru rizika, kterou instituce podstupují.

(63) V zájmu zajištění spravedlivého 
stanovení příspěvků a poskytnutí pobídek 
k činnosti v rámci méně rizikového modelu 
by příspěvky do fondu, jejichž výši stanoví 
výbor na základě návrhu příslušného 
orgánu, měly zohledňovat míru rizika, 
kterou instituce podstupují.

Or. en
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Pozměňovací návrh 215
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) V zájmu zajištění spravedlivého 
stanovení příspěvků a poskytnutí pobídek 
k činnosti v rámci méně rizikového modelu 
by příspěvky do fondu měly zohledňovat 
míru rizika, kterou instituce podstupují.

(63) V zájmu zajištění spravedlivého 
stanovení příspěvků a poskytnutí pobídek 
k činnosti v rámci méně rizikového modelu 
by příspěvky do fondu měly zohledňovat 
míru rizika, kterou instituce podstupují. V 
každém členském státě by příspěvky měly 
dosahovat téhož procentního podílu.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66) Komise by měla být zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 290 SFEU za účelem určení druhu 
příspěvků do fondu a situací, v nichž je 
třeba příspěvky hradit, způsobu stanovení 
výše příspěvků a jejich platby, upřesnění 
registračních a účetních pravidel, pravidel 
vykazování a dalších pravidel, která jsou 
nezbytná pro zajištění včasné úhrady 
příspěvků v plné výši, stanovit systém 
příspěvků pro instituce, kterým bylo 
povoleno vykonávat činnost poté, co fond 
dosáhl své cílové výše; stanovení kritérií 
pro časové rozložení příspěvků, určení 
okolností, za nichž je možno platbu 
příspěvků uspíšit,  určení kritérií pro 
stanovení ročních příspěvků a stanovení 
opatření za účelem upřesnění okolností a 
podmínek, za nichž lze instituci částečně 
nebo zcela osvobodit od příspěvků ex post.

(66) Komise by měla být zmocněna 
přijímat na základě návrhu výboru akty v 
přenesené pravomoci podle článku 290 
SFEU za účelem určení druhu příspěvků 
do fondu a situací, v nichž je třeba 
příspěvky hradit, způsobu stanovení výše 
příspěvků a jejich platby, upřesnění 
registračních a účetních pravidel, pravidel 
vykazování a dalších pravidel, která jsou 
nezbytná pro zajištění včasné úhrady 
příspěvků v plné výši, stanovit systém 
příspěvků pro instituce, kterým bylo 
povoleno vykonávat činnost poté, co fond 
dosáhl své cílové výše; stanovení kritérií 
pro časové rozložení příspěvků,  určení 
okolností, za nichž je možno platbu 
příspěvků uspíšit nebo zpozdit; určení 
kritérií pro stanovení výše ročních 
příspěvků a stanovení opatření za účelem 
upřesnění okolností a podmínek, za nichž 
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lze instituci částečně nebo zcela osvobodit 
od příspěvků ex post. 

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66) Komise by měla být zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 290 SFEU za účelem určení druhu 
příspěvků do fondu a situací, v nichž je 
třeba příspěvky hradit, způsobu stanovení 
výše příspěvků a jejich platby, upřesnění 
registračních a účetních pravidel, pravidel 
vykazování a dalších pravidel, která jsou 
nezbytná pro zajištění včasné úhrady 
příspěvků v plné výši, stanovit systém 
příspěvků pro instituce, kterým bylo 
povoleno vykonávat činnost poté, co fond 
dosáhl své cílové výše; stanovení kritérií 
pro časové rozložení příspěvků, určení 
okolností, za nichž je možno platbu 
příspěvků uspíšit,  určení kritérií pro 
stanovení ročních příspěvků a stanovení 
opatření za účelem upřesnění okolností a 
podmínek, za nichž lze instituci částečně 
nebo zcela osvobodit od příspěvků ex post.

(66) Komise by měla být zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 290 SFEU za účelem určení druhu 
příspěvků do fondu a situací, v nichž je 
třeba příspěvky hradit, způsobu stanovení 
výše příspěvků a jejich platby, upřesnění 
registračních a účetních pravidel, pravidel 
vykazování a dalších pravidel, která jsou 
nezbytná pro zajištění včasné úhrady 
příspěvků v plné výši, stanovit systém 
příspěvků pro instituce, kterým bylo 
povoleno vykonávat činnost poté, co fond 
dosáhl své cílové výše; stanovení kritérií 
pro časové rozložení příspěvků,  určení 
okolností, za nichž je možno platbu 
příspěvků uspíšit; určení kritérií pro 
stanovení ročních příspěvků v mezích 
určených v tomto nařízení a stanovení 
opatření za účelem upřesnění okolností a 
podmínek, za nichž lze instituci částečně 
nebo zcela osvobodit od příspěvků ex post.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66a) Při plnění svých úkolů stanovených 
v tomto nařízení by měly Komise a výbor v 
zájmu zajištění rovných podmínek jednat 
v souladu s požadavky [směrnice o 
ozdravných postupech a řešení problémů 
bank] a jakýmikoliv akty v přenesené 
pravomoci přijatými v souladu s touto 
směrnicí. Komise a výbor by se rovněž 
měly řídit pokyny a doporučeními 
přijatými orgánem EBA ve vztahu k 
[směrnici o ozdravných postupech a 
řešení problémů bank] a případně 
jakýmikoli rozhodnutími orgánu EBA 
přijatými v rámci závazného 
zprostředkování v souladu s čl. 19 odst. 3 
nařízení (EU) č. 1093/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(67) K ochraně důvěrnosti práce výboru by 
jeho členové, zaměstnanci výboru, včetně 
zaměstnanců účastnících se výměny se 
zúčastněnými členskými státy nebo těmito 
státy vyslaných za účelem plnění úkolů 
souvisejících s řešením problémů měli 
podléhat požadavkům na služební 
tajemství, a to i poté, co přestali tyto úkoly 
plnit. Pro účely plnění úkolů, které jsou mu 
svěřeny, by měl být výbor oprávněn 
vyměňovat si při dodržení určitých 
podmínek informace s vnitrostátními nebo 
unijními orgány a subjekty.

(67) K ochraně důvěrnosti práce výboru by 
jeho členové, zaměstnanci výboru, včetně 
zaměstnanců účastnících se výměny se 
zúčastněnými členskými státy nebo těmito 
státy vyslaných za účelem plnění úkolů 
souvisejících s řešením problémů měli 
podléhat požadavkům na služební 
tajemství, a to i poté, co přestali tyto úkoly 
plnit. Tyto požadavky by se měly vztahovat 
i na další osoby, které schvaluje výbor, a 
osoby, které schvalují nebo určují 
vnitrostátní orgány příslušné k řešení ze 
členských států a které mají provádět 
kontroly na místě, a na pozorovatele, kteří 
jsou zváni k účasti na plenárních a 
výkonných zasedáních výboru. Pro účely 
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plnění úkolů, které jsou mu svěřeny, by 
měl být výbor oprávněn vyměňovat si při 
dodržení určitých podmínek informace s 
vnitrostátními nebo unijními orgány 
a subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(68a) Pokud se na rozhodnutí přijatá 
podle tohoto nařízení vztahuje závazné 
zprostředkování orgánu EBA v souladu s 
čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010, 
jsou tato rozhodnutí závazná pro všechny 
zúčastněné strany.

Or. en

Odůvodnění

Za předpokladu, že Komise má být zapojena do jednotného mechanismu pro řešení problémů, 
není jasné, zda orgán EBA coby agentura bude schopen prosazovat dodržování rozhodnutí v 
rámci závazného zprostředkování vůči Komisi, která je orgánem stanoveným ve Smlouvě. 
Pokud se na rozhodnutí přijatá podle tohoto nařízení vztahuje závazné zprostředkování 
orgánu EBA  - o čemž se rozhodne v rámci směrnice o ozdravných postupech a řešení 
problémů bank -, mělo by být jasně uvedeno, že tato rozhodnutí jsou závazná nejen pro 
orgány příslušné k řešení z nezúčastněných členských států, ale také pro Komisi.

Pozměňovací návrh 221
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69) Do doby, než bude výbor plně (69) Do doby, než bude výbor plně 
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funkční, měla by být Komise plně 
odpovědná za počáteční kroky, včetně 
získávání příspěvků nezbytných na pokrytí 
správních výdajů a jmenování dočasného 
výkonného ředitele, který by schvaloval 
všechny nutné platby jménem výboru.

funkční, měla by být Komise plně 
odpovědná za počáteční kroky, včetně 
získávání prvních příspěvků nezbytných na 
pokrytí správních výdajů a jmenování 
dočasného výkonného ředitele, který by 
schvaloval všechny nutné platby jménem 
výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69) Do doby, než bude výbor plně 
funkční, měla by být Komise plně
odpovědná za počáteční kroky, včetně 
získávání příspěvků nezbytných na pokrytí 
správních výdajů a jmenování dočasného 
výkonného ředitele, který by schvaloval 
všechny nutné platby jménem výboru.

(69) Do doby, než bude výbor plně 
funkční, měly by být vnitrostátní orgány 
příslušné k řešení plně odpovědné za 
počáteční kroky, včetně získávání 
příspěvků nezbytných na pokrytí správních 
výdajů a jmenování dočasného výkonného 
ředitele, který by schvaloval všechny nutné 
platby jménem výboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Toto nařízení respektuje základní 
práva a zásady uznané v Listině základních 
práv Evropské unie, zejména právo vlastnit 
majetek, právo na ochranu osobních údajů, 
svobodu podnikání, právo na účinnou 
právní ochranu a spravedlivý proces, a 
musí být prováděno v souladu s těmito 

(70) Toto nařízení respektuje základní 
práva a zásady uznané v Listině základních 
práv Evropské unie, zejména právo vlastnit 
majetek, právo na ochranu osobních údajů, 
svobodu podnikání, právo zaměstnanců na 
informace a konzultace v rámci podniku, 
právo na účinnou právní ochranu a 
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právy a zásadami. spravedlivý proces, a musí být prováděno v 
souladu s těmito právy a zásadami.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 71 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(71a) S cílem zrušit vazby mezi státy a 
bankami a zajistit účinnost a 
důvěryhodnost jednotného mechanismu 
pro řešení problémů, zejména není-li 
jednotný fond pro řešení problémů zcela 
finančně zajištěn, je nezbytné zřídit 
evropský veřejný úvěrový nástroj s 
účinností ode dne, kdy vstoupí v platnost 
jednotný mechanismus pro řešení 
problémů. Veškeré úvěry získané z tohoto 
úvěrového nástroje by měly být v 
dohodnutém časovém rámci uhrazeny 
fondem pro řešení problémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 71 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(71a) S cílem zrušit vazby mezi státním 
dluhem a bankami a zajistit účinnost a 
důvěryhodnost jednotného mechanismu 
pro řešení problémů, zejména není-li u 
jednotného fondu pro řešení problémů 
dosaženo plné výše financování, je 
nezbytné zřídit společný úvěrový nástroj 
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Společenství (fiskální jištění) pro 
zúčastněné členské státy. Veškeré úvěry 
získané z tohoto úvěrového nástroje by 
měly být v dohodnutém časovém rámci 
uhrazeny fondem pro řešení problémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tato jednotná pravidla a jednotný postup 
je uplatňován Komisí společně s výborem 
a orgány příslušnými k řešení 
v zúčastněných členských státech v rámci 
jednotného mechanismu pro řešení 
problémů stanoveného tímto nařízením. 
Tento jednotný mechanismus pro řešení 
problémů je podporován jednotným 
fondem pro řešení problémů bank (dále jen 
„fond“).

Tato jednotná pravidla a jednotný postup je 
uplatňován výborem, orgány příslušnými k 
řešení v zúčastněných členských státech a 
Komisí v kontextu pravidel pro státní 
podporu v rámci jednotného mechanismu 
pro řešení problémů stanoveného tímto 
nařízením. Tento jednotný mechanismus 
pro řešení problémů je podporován 
jednotným fondem pro řešení problémů 
bank (dále jen „fond“).

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tato jednotná pravidla a jednotný postup 
je uplatňován Komisí společně s výborem a
orgány příslušnými k řešení 
v zúčastněných členských státech v rámci 
jednotného mechanismu pro řešení 
problémů stanoveného tímto nařízením. 
Tento jednotný mechanismus pro řešení 

Tato jednotná pravidla a jednotný postup je 
uplatňován výborem společně s Komisí a 
orgány příslušnými k řešení 
v zúčastněných členských státech v rámci 
jednotného mechanismu pro řešení 
problémů stanoveného tímto nařízením. 
Tento jednotný mechanismus pro řešení 
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problémů je podporován jednotným 
fondem pro řešení problémů bank (dále jen 
„fond“).

problémů je podporován jednotným 
fondem pro řešení problémů bank (dále jen 
„fond“).

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tato jednotná pravidla a jednotný postup 
je uplatňován Komisí společně s výborem 
a orgány příslušnými k řešení 
v zúčastněných členských státech v rámci 
jednotného mechanismu pro řešení 
problémů stanoveného tímto nařízením. 
Tento jednotný mechanismus pro řešení 
problémů je podporován jednotným 
fondem pro řešení problémů bank (dále jen 
„fond“).

Tato jednotná pravidla a jednotný postup je 
uplatňován Komisí společně s výborem a 
orgány příslušnými k řešení 
v zúčastněných členských státech v rámci 
jednotného mechanismu pro řešení 
problémů stanoveného tímto nařízením. 
Tento jednotný mechanismus pro řešení 
problémů je podporován centrálně 
koordinovanou sítí vnitrostátních fondů 
pro řešení problémů bank (dále jen 
„fond“).

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Nařízení se použije na tyto subjekty: Nařízení se použije na:

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Wolf Klinz
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) úvěrové instituce usazené 
v zúčastněných členských státech;

a) úvěrové instituce usazené v 
zúčastněných členských státech a 
podléhající přímému dohledu ECB podle 
článku 4 nařízení Rady (EU) č. [ ], kterým 
se Evropské centrální bance svěřují 
zvláštní úkoly týkající se politik, které se 
vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad 
úvěrovými institucemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) úvěrové instituce usazené
v zúčastněných členských státech;

a) významné úvěrové instituce podle 
článku 6 nařízení Rady (EU) č. /2013, 
kterým se Evropské centrální bance 
svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, 
které se vztahují k obezřetnostnímu 
dohledu nad úvěrovými institucemi 
usazenými v zúčastněných členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) úvěrové instituce usazené 
v zúčastněných členských státech;

a) subjekty, za které má ECB přímou 
odpovědnost v oblasti dohledu v souladu 
s článkem 6 nařízení o jednotném 
mechanismu dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) úvěrové instituce usazené 
v zúčastněných členských státech;

a) úvěrové instituce usazené v 
zúčastněných členských státech a 
podléhající přímému dohledu jednotného 
mechanismu dohledu podle čl. 6 odst. 4 
nařízení Rady (EU) č. [ ], kterým se 
Evropské centrální bance svěřují zvláštní 
úkoly týkající se politik, které se vztahují k 
obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými 
institucemi;
(Tento pozměňovací návrh se týká celého 
textu.)

Or. en

Odůvodnění

It has to be differentiated between the supervision and resolution of credit institutions on the 
European and national level. Credit institutions which are directly supervised at the 
European level within the framework of the SSM have to be subject to a resolution mechanism 
at the European level. Thus, the single resolution mechanism shall cover all credit institutions 
which are systemically relevant and carry out cross-border operations falling under the direct 
supervision of the ECB. Credit institutions which are supervised on the national level should 
also be resolved at the national level.

Pozměňovací návrh 234
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) úvěrové instituce usazené 
v zúčastněných členských státech;

a) úvěrové instituce, nad kterými vykonává 
přímý dohled Evropská centrální banka 
podle čl. 6 odst. 4 nařízení Rady (EU) č. [ 
], kterým se Evropské centrální bance 
svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, 
které se vztahují k obezřetnostnímu 
dohledu nad úvěrovými institucemi; 

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) úvěrové instituce usazené 
v zúčastněných členských státech;

a) úvěrové instituce usazené v 
zúčastněných členských státech, přičemž 
musí být dodržena zásada subsidiarity a 
proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) mateřské podniky usazené v některém 
ze zúčastněných členských států, včetně 
finančních holdingových společností a 
smíšených finančních holdingových 
společností podléhajících dohledu ECB 

vypouští se
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na konsolidovaném základě podle čl. 4 
odst. 1 písm. i) nařízení Rady (EU) č. [ ], 
kterým se Evropské centrální bance 
svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, 
které se vztahují k obezřetnostnímu 
dohledu nad úvěrovými institucemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud nejsou klasifikovány jako méně 
důležité podle čl. 6 odst. 4 nařízení Rady, 
kterým se Evropské centrální bance 
svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, 
které se vztahují k obezřetnostnímu 
dohledu nad úvěrovými institucemi.

Or. de

Pozměňovací návrh 238
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádné opatření či politika podle tohoto 
nařízení nesmí přímo ani nepřímo 
diskriminovat některý členský stát nebo 
skupinu členských států jako místo 
poskytování bankovních či jiných služeb v 
jakékoli měně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 239
Peter Simon

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se nevztahuje na rozvojové 
banky.

Or. de

Pozměňovací návrh 240
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Jednotný výbor pro řešení problémů může 
z vlastního podnětu adresovat své pokyny 
v souladu s tímto nařízením kterékoliv 
úvěrové instituci v zúčastněných 
členských státech, pokud se domnívá, že 
její úpadek může mít za následek vážné 
narušení finanční stability.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Spolupráce v rámci jednotného 

mechanismu pro řešení problémů bank
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1. Komise, výbor a vnitrostátní orgány 
příslušné k řešení vykonávají své úkoly 
v rámci jednotného mechanismu pro 
řešení problémů bank v souladu se svými 
oblastmi působnosti podle pravidel 
směrnice o ozdravných postupech a řešení 
problémů bank a tohoto nařízení.
2. Komise, výbor a vnitrostátní orgány 
příslušné k řešení mají povinnost v dobré 
víře spolupracovat a povinnost vyměňovat 
si informace a směřovat ke konzistentním 
postupům řešení problémů.
3. Komise dohlíží na fungování 
mechanismu na základě odpovědností a 
postupů uvedených v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh nařízení
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
1. Komise, výbor a vnitrostátní orgány 
příslušné k řešení vykonávají své úkoly 
v rámci jednotného mechanismu pro 
řešení problémů bank v souladu se svými 
oblastmi působnosti podle pravidel 
směrnice o ozdravných postupech a řešení 
problémů bank a tohoto nařízení.
2. Komise, výbor a vnitrostátní orgány 
příslušné k řešení mají povinnost v dobré 
víře spolupracovat a povinnost vyměňovat 
si informace a směřovat ke konzistentním 
postupům řešení problémů.
3. Komise dohlíží na fungování 
mechanismu na základě odpovědností a 
postupů uvedených v tomto nařízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 243
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pro účely tohoto nařízení se použijí 
definice stanovené v článku 2 směrnice [ ] 
a v článku 3 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady19 2013/36/EU ze dne 
26. června 2013. Dále se rozumí:

Pro účely tohoto nařízení se použijí 
definice stanovené v článku 2 směrnice [ ],
v článku 3 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady19 2013/36/EU ze dne 
26. června 2013 a v čl. 4 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 575/2013. Dále se rozumí:

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec stanoví, že se použijí definice ze směrnice o ozdravných postupech a řešení 
problémů bank, 4. směrnice o kapitálových požadavcích a nařízení o kapitálových 
požadavcích spolu s dalšími definicemi uvedenými v tomto článku. Opětovné uvádění definic 
v tomto článku je proto zbytečné a v rozporu s tímto odstavcem.

Pozměňovací návrh 244
Corien Wortmann-Kool

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „ECB“ Rada dohledu Evropské 
centrální banky zřízená nařízením Rady 
(EU) č. [ ];

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Sławomir Nitras
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „vnitrostátním orgánem příslušným 
k řešení“ orgán určený členským státem 
podle článku 3 směrnice [ ];

2) „vnitrostátním orgánem příslušným 
k řešení“ orgán určený zúčastněným 
členským státem podle článku 3 směrnice [ 
];

Or. en

Odůvodnění

Definice „vnitrostátního orgánu příslušného k řešení“ by měla být omezena na orgán určený 
zúčastněným členským státem, což by bylo také v souladu s přístupem uplatňovaným 
v nařízení o jednotném mechanismu dohledu.

Pozměňovací návrh 246
Sharon Bowles

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) „výborem“ výbor pro řešení problémů 
v rámci jednotného mechanismu pro 
řešení problémů, který je definován 
v článcích 38 a 39 tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „orgánem příslušným k řešení na 
úrovni skupiny“ vnitrostátní orgán 
příslušný k řešení v zúčastněném 

vypouští se
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členském státu, v němž je usazena 
instituce nebo mateřský podnik 
podléhající dohledu na konsolidovaném 
základě;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „úvěrovou institucí“ úvěrová instituce 
vymezená v čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení 
(EU) č. 575/20132020;

vypouští se

__________________
20  Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 
2013 o obezřetnostních požadavcích na 
úvěrové instituce a investiční podniky a o 
změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. 
věst. L 176, 27.6.2013, s.1).

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „investičním podnikem“ investiční 
podnik vymezený v čl. 4 odst. 1 bodu 2 
nařízení (EU) č. 575/2013, který podléhá 
požadavku na počáteční kapitál 
stanovenému v článku 9 uvedeného 
nařízení;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 250
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) „finanční institucí“ finanční instituce 
vymezená v čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení 
(EU) č. 575/2013;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) „mateřským podnikem“ mateřský 
podnik vymezený v čl. 4 odst. 1 bodu 15 
nařízení (EU) č. 575/2013, včetně 
institucí, finančních holdingových 
společností a smíšených finančních 
holdingových společností;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) „řešenou institucí“ subjekt uvedený v vypouští se
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článku 2, vůči němuž je uplatněno 
opatření k řešení problémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „institucí“ úvěrová instituce nebo 
investiční podnik podléhající dohledu na 
konsolidovaném základě podle čl. 2 písm. 
c);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Sharon Bowles

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13) „skupinou“ mateřský podnik a jeho 
dceřiné podniky, jež jsou subjekty 
uvedenými v článku 2;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 14



PE521.747v01-00 110/180 AM\1006888CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14) „dceřiným podnikem“ dceřiný podnik 
vymezený v čl. 4 odst. 1 bodu 16 nařízení 
(EU) č. 575/2013;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „nástrojem prodeje obchodních 
činností“ převod nástrojů vlastnického 
práva, aktiv, práv či závazků instituce, 
která splňuje podmínky pro řešení 
problémů, na kupujícího, který není 
překlenovací institucí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16) „nástrojem překlenovací instituce“ 
převod aktiv, práv či závazků instituce, 
která splňuje podmínky pro řešení 
problémů, na překlenovací instituci;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 258
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17) „nástrojem rozdělení aktiv“ převod 
aktiv a práv instituce, která splňuje 
podmínky pro řešení problémů, na subjekt 
pro správu aktiv;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18) „nástrojem odepsání závazků“ 
pravomoci odepsat a provést konverzi ve 
vztahu k závazkům instituce, která splňuje 
podmínky pro řešení problémů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19a) Komise a výbor a orgány příslušné 
k řešení a příslušné orgány členských 
států, které nejsou zúčastněnými 
členskými státy, uzavřou memorandum o 
porozumění, v němž bude obecným 
způsobem uvedeno, jak spolu budou 
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spolupracovat při plnění svých úkolů 
podle [směrnice o ozdravných postupech a 
řešení problémů bank]. Toto 
memorandum o porozumění mimo jiné 
objasní konzultace týkající se rozhodnutí 
Komise a výboru, která mají dopad na 
dceřiné společnosti nebo pobočky usazené 
v nezúčastněných členských státech, 
jejichž mateřská společnost je usazena 
v zúčastněném členském státu. 
Memorandum je pravidelně revidováno.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20a) „kritickou velikostí“ velikost nebo 
propojenost subjektu uvedeného v článku 
2, která dosáhla úrovně, jež v případě 
krize přesahuje možnosti řádného řešení 
problémů, neboť jakékoliv opatření 
k řešení problémů nebo platební 
neschopnost by vedly k výraznému 
narušení ekonomiky, a záchrana za 
použití veřejných finančních prostředků a 
socializace ztrát by proto byla 
nevyhnutelná.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Wolf Klinz

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

1. Pokud podle tohoto nařízení Komise 
nebo výbor plní úkoly nebo uplatňují
pravomoci, které mají podle směrnice [ ] 
být plněny a uplatňovány vnitrostátním 
orgánem příslušným k řešení v 
zúčastněném členském státu, je výbor pro 
účely tohoto nařízení a směrnice [ ] 
považován za vnitrostátní orgán příslušný 
k řešení nebo, v případě řešení problémů 
přeshraničně působící skupiny, vnitrostátní 
orgán příslušný k řešení na úrovni 
skupiny.

1. Pokud podle tohoto nařízení výbor plní 
úkoly nebo uplatňuje pravomoci, které 
mají podle směrnice [ ] být plněny a 
uplatňovány vnitrostátním orgánem 
příslušným k řešení v zúčastněném 
členském státu, je výbor pro účely tohoto 
nařízení a směrnice [ ] považován za 
koordinátora pro vnitrostátní orgán 
příslušný k řešení nebo, v případě řešení 
problémů přeshraničně působící skupiny, 
vnitrostátní orgány příslušné k řešení na 
úrovni skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud podle tohoto nařízení Komise 
nebo výbor plní úkoly nebo uplatňují
pravomoci, které mají podle směrnice [ ] 
být plněny a uplatňovány vnitrostátním 
orgánem příslušným k řešení v 
zúčastněném členském státu, je výbor pro 
účely tohoto nařízení a směrnice [ ] 
považován za vnitrostátní orgán příslušný 
k řešení nebo, v případě řešení problémů 
přeshraničně působící skupiny, vnitrostátní 
orgán příslušný k řešení na úrovni skupiny.

1. Pokud podle tohoto nařízení výbor plní 
úkoly nebo uplatňuje pravomoci, které 
mají podle směrnice [ ] být plněny a 
uplatňovány vnitrostátním orgánem 
příslušným k řešení v zúčastněném 
členském státu, je výbor pro účely tohoto 
nařízení a směrnice [ ] považován za 
vnitrostátní orgán příslušný k řešení nebo, 
v případě řešení problémů přeshraničně 
působící skupiny, vnitrostátní orgán 
příslušný k řešení na úrovni skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Olle Schmidt
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud podle tohoto nařízení Komise 
nebo výbor plní úkoly nebo uplatňují
pravomoci, které mají podle směrnice [ ] 
být plněny a uplatňovány vnitrostátním 
orgánem příslušným k řešení v 
zúčastněném členském státu, je výbor pro 
účely tohoto nařízení a směrnice [ ] 
považován za vnitrostátní orgán příslušný 
k řešení nebo, v případě řešení problémů 
přeshraničně působící skupiny, vnitrostátní 
orgán příslušný k řešení na úrovni skupiny.

1. Pokud podle tohoto nařízení výbor plní 
úkoly nebo uplatňuje pravomoci, které 
mají podle směrnice [ ] být plněny a 
uplatňovány vnitrostátním orgánem 
příslušným k řešení v zúčastněném 
členském státu, je výbor pro účely tohoto 
nařízení a směrnice [ ] považován za 
vnitrostátní orgán příslušný k řešení nebo, 
v případě řešení problémů přeshraničně 
působící skupiny, vnitrostátní orgán 
příslušný k řešení na úrovni skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud podle tohoto nařízení Komise 
nebo výbor plní úkoly nebo uplatňují 
pravomoci, které mají podle směrnice [ ] 
být plněny a uplatňovány vnitrostátním 
orgánem příslušným k řešení v 
zúčastněném členském státu, je výbor pro 
účely tohoto nařízení a směrnice [ ] 
považován za vnitrostátní orgán příslušný 
k řešení nebo, v případě řešení problémů 
přeshraničně působící skupiny, vnitrostátní 
orgán příslušný k řešení na úrovni skupiny.

1. Aniž by byl dotčen článek 2 tohoto 
nařízení, pokud podle tohoto nařízení 
Komise nebo výbor plní úkoly nebo 
uplatňují pravomoci, které mají podle 
směrnice [ ] být plněny a uplatňovány 
vnitrostátním orgánem příslušným k řešení 
v zúčastněném členském státu, je výbor pro 
účely tohoto nařízení a směrnice [ ] 
považován za vnitrostátní orgán příslušný 
k řešení nebo, v případě řešení problémů 
přeshraničně působící skupiny, vnitrostátní 
orgán příslušný k řešení na úrovni skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Leonardo Domenici, Gianni Pittella
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud podle tohoto nařízení Komise 
nebo výbor plní úkoly nebo uplatňují 
pravomoci, které mají podle směrnice [ ] 
být plněny a uplatňovány vnitrostátním 
orgánem příslušným k řešení v 
zúčastněném členském státu, je výbor pro 
účely tohoto nařízení a směrnice [ ] 
považován za vnitrostátní orgán příslušný 
k řešení nebo, v případě řešení problémů 
přeshraničně působící skupiny, vnitrostátní 
orgán příslušný k řešení na úrovni skupiny.

1. Aniž by byl dotčen článek 2 tohoto 
nařízení, Komise nebo výbor plní úkoly 
nebo uplatňují pravomoci, které mají podle 
směrnice [ ] být plněny a uplatňovány 
vnitrostátním orgánem příslušným k řešení 
v zúčastněném členském státu, je výbor pro 
účely tohoto nařízení a směrnice [ ] 
považován za vnitrostátní orgán příslušný 
k řešení nebo, v případě řešení problémů 
přeshraničně působící skupiny, vnitrostátní 
orgán příslušný k řešení na úrovni skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výbor jako vnitrostátní orgán příslušný 
k řešení jedná případně na základě 
povolení Komise.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výbor jako vnitrostátní orgán příslušný 
k řešení jedná případně na základě 

2. Výbor jedná v souladu s pravomocemi, 
které mu byly svěřeny tímto nařízením.
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povolení Komise.

Or. de

Pozměňovací návrh 269
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výbor jako vnitrostátní orgán příslušný 
k řešení jedná případně na základě 
povolení Komise.

2. Výbor jedná na základě směrnice o 
ozdravných postupech a řešení problémů 
bank [ ] a v souladu s touto směrnicí. 
Nezúčastněné členské státy nebo subjekty 
nesmí být diskriminovány nebo být v horší 
situaci v důsledku opatření přijatých podle 
tohoto nařízení, než by byly, kdyby tato 
opatření byla přijata výhradně podle 
směrnice o ozdravných postupech a řešení 
problémů bank [ ].

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výbor jako vnitrostátní orgán příslušný 
k řešení jedná případně na základě 
povolení Komise.

2. Výbor jako vnitrostátní orgán příslušný 
k řešení jedná případně po konzultaci s
Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výbor jako vnitrostátní orgán příslušný 
k řešení jedná případně na základě 
povolení Komise.

2. Výbor jako vnitrostátní orgán příslušný 
k řešení jedná případně na základě 
povolení vnitrostátních orgánů 
příslušných k řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní orgány příslušné k řešení v 
zúčastněném členském státu podléhající 
ustanovením tohoto nařízení jednají na 
základě příslušných ustanovení 
vnitrostátního práva, tak jak byly 
harmonizovány směrnicí [ ], a v souladu 
s nimi.

3. Vnitrostátní orgány příslušné k řešení v 
zúčastněném členském státu podléhající 
ustanovením tohoto nařízení, jak je 
uvedeno v článku 2, jednají na základě 
příslušných ustanovení vnitrostátního 
práva, tak jak byly harmonizovány 
směrnicí [ ], a v souladu s nimi.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní orgány příslušné k řešení v 
zúčastněném členském státu podléhající 
ustanovením tohoto nařízení jednají na 
základě příslušných ustanovení 
vnitrostátního práva, tak jak byly 
harmonizovány směrnicí [ ], a v souladu 
s nimi.

3. Vnitrostátní orgány příslušné k řešení v 
zúčastněném členském státu podléhající 
ustanovením tohoto nařízení, jak je 
uvedeno v článku 2, jednají na základě 
příslušných ustanovení vnitrostátního 
práva, tak jak byly harmonizovány 
směrnicí [ ], a v souladu s nimi.
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Or. en

Pozměňovací návrh 274
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vnitrostátní orgán příslušný k řešení 
informuje Komisi a výbor o opatřeních 
přijatých nebo o opatřeních, která má 
v úmyslu přijmout, v souladu s odstavcem 
3 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vnitrostátní orgán příslušný k řešení 
informuje Komisi a výbor o opatřeních 
přijatých nebo o opatřeních, která má 
v úmyslu přijmout, v souladu s odstavcem 
3 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Vicky Ford

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Soulad se [směrnicí o ozdravných 

postupech a řešení problémů bank]
V souladu s ustanoveními tohoto nařízení 
při plnění svých příslušných úkolů podle 
tohoto nařízení Komise a výbor:
a) jednají v souladu s požadavky 
[směrnice o ozdravných postupech a 
řešení problémů bank] a jakýmikoliv akty 
v přenesené pravomoci přijatými 
v souladu s touto směrnicí;
b) jednají v souladu s jakýmikoliv 
rozhodnutími EBA v souladu s čl. 19 odst. 
3 nařízení (EU) č. 1093/2010 podle 
příslušných ustanovení [směrnice o 
ozdravných postupech a řešení problémů 
bank], kdy je Komise nebo případně výbor 
zapojen do zprostředkování; a
c) vztahují se na ně jakékoliv pokyny a 
doporučení přijatá orgánem EBA na 
základě článku 16 nařízení (EU) č. 
1093/2010 a v souladu s příslušnými 
ustanoveními [směrnice o ozdravných 
postupech a řešení problémů bank].

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žádné z opatření, návrhů nebo politik 
výboru, Komise či vnitrostátního orgánu 
příslušného k řešení nesmí subjekty 
uvedené v článku 2, držitele vkladů, 
investory nebo jiné věřitele usazené v Unii 
diskriminovat na základě jejich státní 

1. Žádné z opatření, návrhů nebo politik 
výboru či vnitrostátního orgánu 
příslušného k řešení nesmí subjekty 
uvedené v článku 2, držitele vkladů, 
investory nebo jiné věřitele usazené v Unii 
diskriminovat na základě jejich státní 
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příslušnosti nebo místa podnikání. příslušnosti nebo místa podnikání.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žádné z opatření, návrhů nebo politik 
výboru, Komise či vnitrostátního orgánu 
příslušného k řešení nesmí subjekty 
uvedené v článku 2, držitele vkladů, 
investory nebo jiné věřitele usazené v Unii 
diskriminovat na základě jejich státní 
příslušnosti nebo místa podnikání.

1. Žádné z opatření, návrhů nebo politik 
výboru, Komise či vnitrostátního orgánu 
příslušného k řešení nesmí úvěrové 
instituce, držitele vkladů, investory nebo 
jiné věřitele usazené v Unii diskriminovat 
na základě jejich státní příslušnosti nebo 
místa podnikání.

Or. en

Odůvodnění

Co se týče článku o obecných zásadách, měli bychom si uvědomit, že Komise je odpovědná 
také za vnitřní trh, takže zásada nediskriminace by měla být uplatňována bez ohledu na místo 
usazení úvěrové instituce, ať už je to v zúčastněném členském státě či ne. Toto upřesnění tedy 
sladí zacházení s úvěrovými institucemi s nediskriminací držitelů vkladů, investorů a jiných 
věřitelů.

Pozměňovací návrh 279
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žádné z opatření, návrhů nebo politik 
výboru, Komise či vnitrostátního orgánu 
příslušného k řešení nesmí subjekty 
uvedené v článku 2, držitele vkladů, 
investory nebo jiné věřitele usazené v Unii 
diskriminovat na základě jejich státní 

1. Žádné z opatření, návrhů nebo politik 
výboru, Komise či vnitrostátního orgánu 
příslušného k řešení nesmí subjekty 
uvedené v článku 2 nebo subjekty usazené 
v nezúčastněných členských státech, 
držitele vkladů, investory nebo jiné věřitele 
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příslušnosti nebo místa podnikání. usazené v Unii diskriminovat na základě 
jejich státní příslušnosti nebo místa 
podnikání.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žádné z opatření, návrhů nebo politik 
výboru, Komise či vnitrostátního orgánu 
příslušného k řešení nesmí subjekty 
uvedené v článku 2, držitele vkladů, 
investory nebo jiné věřitele usazené v Unii 
diskriminovat na základě jejich státní 
příslušnosti nebo místa podnikání.

1. Žádné z opatření, návrhů nebo politik 
výboru, Komise, Rady či vnitrostátního 
orgánu příslušného k řešení nesmí subjekty 
uvedené v článku 2, držitele vkladů, 
investory nebo jiné věřitele usazené v Unii 
diskriminovat na základě jejich státní 
příslušnosti nebo místa podnikání.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žádné z opatření, návrhů nebo politik 
výboru, Komise či vnitrostátního orgánu 
příslušného k řešení nesmí subjekty 
uvedené v článku 2, držitele vkladů, 
investory nebo jiné věřitele usazené v Unii 
diskriminovat na základě jejich státní 
příslušnosti nebo místa podnikání.

1. Žádné z opatření, návrhů nebo politik 
výboru, Komise či vnitrostátního orgánu 
příslušného k řešení nesmí subjekty 
uvedené v článku 2, držitele vkladů, 
investory nebo jiné věřitele usazené v Unii 
diskriminovat na základě jejich státní 
příslušnosti, měny nebo místa podnikání.

Or. en
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Pozměňovací návrh 282
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Na výbor se vztahují následující 
obecné zásady. Výbor
a) jedná nezávisle;
b) jasně odlišuje pravomoci v oblasti 
dohledu a řešení problémů;
c) má nezbytné odborné znalosti a 
zkušenosti týkající se restrukturalizace a 
platební neschopnosti;
d) je schopen jednat s velkými bankovními 
skupinami;
e) je schopen jednat rychle a nestranně;
f) zajistí, aby byla řádně zohledněna 
vnitrostátní finanční stabilita, finanční 
stabilita Evropské unie a vnitřního trhu; a
g) je odpovědný Evropskému parlamentu 
a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Sławomir Nitras

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každé opatření, návrh či politika 
výboru, Komise nebo vnitrostátního 
orgánu příslušného k řešení v rámci 
jednotného mechanismu pro řešení 
problémů se přijímá s cílem podpořit 
stabilitu finančního systému v rámci EU a 
každého zúčastněného členského státu 
v EU a s ohledem na jednotnost a 
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celistvost vnitřního trhu a s péčí o něj, aby 
se předešlo nepřiměřenému zvýšení 
nákladů zúčastněného členského státu do 
té míry, že by tyto náklady byly vyšší než 
v případě, kdy by problémy dané instituce 
byly řešeny mimo rámec jednotného 
mechanismu pro řešení problémů.

Or. en

Odůvodnění

Text by měl zahrnovat obecnou zásadu o tom, že daná opatření nesmí žádnou zemi poškodit, a 
obecné ustanovení o nediskriminaci (chránící všechny členské státy), jako tomu je v článku 1 
nařízení o jednotném mechanismu dohledu.

Pozměňovací návrh 284
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při přijímání rozhodnutí nebo opatření, 
která by mohla mít dopady v několika 
zúčastněných členských státech, a zejména 
při přijímání rozhodnutí týkajících se 
skupin usazených ve dvou či více 
zúčastněných členských státech Komise
řádně zohlední:

2. Při přijímání rozhodnutí nebo opatření, 
která by mohla mít dopady v několika 
zúčastněných členských státech nebo na 
nezúčastněný členský stát, a zejména při 
přijímání rozhodnutí týkajících se skupin 
usazených ve dvou či více zúčastněných 
členských státech výbor řádně zohlední:

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při přijímání rozhodnutí nebo opatření, 
která by mohla mít dopady v několika 

2. Při přijímání rozhodnutí nebo opatření, 
která by mohla mít dopady v několika 
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zúčastněných členských státech, a zejména 
při přijímání rozhodnutí týkajících se 
skupin usazených ve dvou či více 
zúčastněných členských státech Komise
řádně zohlední:

zúčastněných členských státech, a zejména 
při přijímání rozhodnutí týkajících se 
skupin usazených ve dvou či více 
zúčastněných členských státech výbor
řádně zohlední:

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Sławomir Nitras

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při přijímání rozhodnutí nebo opatření, 
která by mohla mít dopady v několika 
zúčastněných členských státech, a zejména 
při přijímání rozhodnutí týkajících se 
skupin usazených ve dvou či více 
zúčastněných členských státech Komise 
řádně zohlední:

2. Při přijímání rozhodnutí nebo opatření, 
která by mohla mít dopady v několika 
zúčastněných členských státech, a zejména 
při přijímání rozhodnutí týkajících se 
skupin usazených ve dvou či více 
zúčastněných a nezúčastněných členských 
státech výbor a Komise řádně zohlední:

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec by měl odkazovat i na výbor pro řešení problémů a měl by platit i v případech, 
kdy daná rozhodnutí nebo opatření mají dopad ve více než jednom členském státě, a to včetně 
nezúčastněných členských států. Je třeba mít na paměti, že opatření v oblasti řešení problémů 
přijatá v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů bank mohou mít široký dopad na 
bankovní systémy a finanční trhy ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh 287
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při přijímání rozhodnutí nebo opatření, 
která by mohla mít dopady v několika 

2. Při přijímání rozhodnutí nebo opatření, 
která by mohla mít dopady v několika 
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zúčastněných členských státech, a zejména 
při přijímání rozhodnutí týkajících se 
skupin usazených ve dvou či více 
zúčastněných členských státech Komise 
řádně zohlední:

členských státech, a zejména při přijímání 
rozhodnutí týkajících se skupin usazených 
ve dvou či více členských státech Komise a 
výbor řádně zohlední:

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při přijímání rozhodnutí nebo opatření, 
která by mohla mít dopady v několika 
zúčastněných členských státech, a zejména 
při přijímání rozhodnutí týkajících se 
skupin usazených ve dvou či více 
zúčastněných členských státech Komise 
řádně zohlední:

2. Při přijímání rozhodnutí nebo opatření, 
která by mohla mít dopady v několika 
zúčastněných členských státech, a zejména 
při přijímání rozhodnutí týkajících se 
skupin usazených ve dvou či více 
zúčastněných členských státech Komise a 
výbor řádně zohlední:

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zájmy zúčastněných členských států, 
v nichž skupina působí, a zejména dopad 
jakéhokoliv rozhodnutí, opatření nebo 
nečinnosti na finanční stabilitu, 
hospodářství, systém pojištění vkladů nebo 
systém pro odškodnění investorů v těchto 
členských státech;

a) zájmy členských států, v nichž skupina 
působí, a zejména dopad jakéhokoliv 
rozhodnutí, opatření nebo nečinnosti na 
finanční stabilitu, hospodářství, systém 
pojištění vkladů nebo systém pro 
odškodnění investorů v těchto členských 
státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 290
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zájmy zúčastněných členských států, 
v nichž skupina působí, a zejména dopad 
jakéhokoliv rozhodnutí, opatření nebo 
nečinnosti na finanční stabilitu, 
hospodářství, systém pojištění vkladů nebo 
systém pro odškodnění investorů v těchto 
členských státech;

a) zájmy členských států, v nichž skupina 
působí, a zejména dopad jakéhokoliv 
rozhodnutí, opatření nebo nečinnosti na 
finanční stabilitu, hospodářství, systém 
pojištění vkladů nebo systém pro 
odškodnění investorů v těchto členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zájmy zúčastněných členských států, 
v nichž skupina působí, a zejména dopad 
jakéhokoliv rozhodnutí, opatření nebo 
nečinnosti na finanční stabilitu, 
hospodářství, systém pojištění vkladů nebo 
systém pro odškodnění investorů v těchto 
členských státech;

a) zájmy zúčastněných členských států, 
v nichž skupina působí, a zejména dopad 
jakéhokoliv rozhodnutí, opatření nebo 
nečinnosti na finanční stabilitu, 
hospodářství, včetně míry zaměstnanosti, 
systém pojištění vkladů nebo systém pro 
odškodnění investorů v těchto členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) cíl dosáhnout rovnováhy mezi zájmy 
jednotlivých dotčených členských států a 
nepřipustit, aby byly nespravedlivě dotčeny 
nebo chráněny zájmy některého ze
zúčastněných členských států;

b) cíl dosáhnout rovnováhy mezi zájmy 
jednotlivých dotčených členských států a 
nepřipustit, aby byly nespravedlivě dotčeny 
nebo chráněny zájmy některého z
členských států nebo aby byly 
nespravedlivě dotčeny zájmy některého 
nezúčastněného členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) potřebu zabránit negativním dopadům na 
ostatní části skupiny, do níž subjekt 
uvedený v článku 2, který je předmětem 
řešení, patří;

c) potřebu zabránit negativním dopadům na 
ostatní části skupiny, do níž úvěrová 
instituce, která je předmětem řešení, patří;

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o stejnou záležitost a odůvodnění jako v článku 6.1, avšak podle správného číslování 
by toto měl být bod d).

Pozměňovací návrh 294
Sylvie Goulard

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zájem skupiny jako celku, přičemž 
současně respektuje její model podnikání;
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Or. en

Pozměňovací návrh 295
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) potřebu zamezit nepřiměřenému nárůstu 
nákladů věřitelů subjektů uvedených 
v článku 2 v rozsahu, v němž by tyto 
náklady převyšovaly náklady, které by 
nesly v případě, kdy by na dotčené 
subjekty bylo uplatněno běžné úpadkové 
řízení;

d) potřebu zamezit nepřiměřenému nárůstu 
nákladů věřitelů v rozsahu, v němž by tyto 
náklady převyšovaly náklady, které by 
nesly v případě, kdy by na dotčené 
subjekty bylo uplatněno běžné úpadkové 
řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výkonu pravomocí v oblasti řešení 
problémů v souladu s ustanoveními 
směrnice [o ozdravných postupech a 
řešení problémů bank] se zajistí, aby 
jakékoliv ztráty, náklady nebo jiné výdaje 
nejdříve nesli akcionáři a věřitelé 
instituce, která je předmětem řešení 
problémů, předtím, než se použije fond na 
podporu účinného uplatňování nástrojů a 
pravomocí k řešení problémů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 297
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) rozhodnutí, která je třeba přijmout 
podle článku 107 SFEU, uvedená v čl. 16 
odst. 10 tohoto nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan, Danuta Maria Hübner

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zájem vnitřního trhu jako celku;

Or. en

Odůvodnění

Podobné upřesnění  jako v článku 6.1 za účelem posílení závazku Komise v souladu se 
Smlouvou.

Pozměňovací návrh 299
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) skutečnost, zda zúčastněný členský 
stát zavedl jednotnou měnu či ne a zda by 
v důsledku toho mohl být za určitých 
okolností nutný odlišný přístup.
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Or. en

Pozměňovací návrh 300
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise dbá na vyvážení zájmů 
uvedených v odstavci 2 a cílů řešení 
problémů uvedených v článku 12 tak, jak 
je to vhodné vzhledem k povaze a 
okolnostem každého případu.

3. Výbor dbá na vyvážení zájmů 
uvedených v odstavci 2 a cílů řešení 
problémů uvedených v článku 12 tak, jak 
je to vhodné vzhledem k povaze a 
okolnostem každého případu, ale za všech 
okolností nesmí zvýhodňovat, 
upřednostňovat ani poškozovat žádný 
členský stát, místo nebo měnu.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise dbá na vyvážení zájmů 
uvedených v odstavci 2 a cílů řešení 
problémů uvedených v článku 12 tak, jak 
je to vhodné vzhledem k povaze a 
okolnostem každého případu.

3. Výbor dbá na vyvážení zájmů 
uvedených v odstavci 2 a cílů řešení 
problémů uvedených v článku 12 tak, jak 
je to vhodné vzhledem k povaze a 
okolnostem každého případu.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise dbá na vyvážení zájmů 
uvedených v odstavci 2 a cílů řešení 
problémů uvedených v článku 12 tak, jak 
je to vhodné vzhledem k povaze a 
okolnostem každého případu.

3. Komise a výbor dbají na vyvážení zájmů 
uvedených v odstavci 2 a cílů řešení 
problémů uvedených v článku 12 tak, jak 
je to vhodné vzhledem k povaze a 
okolnostem každého případu.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise dbá na vyvážení zájmů 
uvedených v odstavci 2 a cílů řešení 
problémů uvedených v článku 12 tak, jak 
je to vhodné vzhledem k povaze a 
okolnostem každého případu.

3. Komise a výbor dbají na vyvážení zájmů 
uvedených v odstavci 2 a cílů řešení 
problémů uvedených v článku 12 tak, jak 
je to vhodné vzhledem k povaze a 
okolnostem každého případu.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise dbá na vyvážení zájmů 
uvedených v odstavci 2 a cílů řešení 
problémů uvedených v článku 12 tak, jak 
je to vhodné vzhledem k povaze a 
okolnostem každého případu.

3. Výbor a Komise dbají na vyvážení 
zájmů uvedených v odstavci 2 a cílů řešení 
problémů uvedených v článku 12 tak, jak 
je to vhodné vzhledem k povaze a 
okolnostem každého případu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 305
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozhodnutí výboru nebo Komise 
nemohou od členských států požadovat, 
aby poskytly mimořádnou finanční 
podporu z veřejných zdrojů.

4. Rozhodnutí výboru nebo Komise 
nemohou od členských států požadovat, 
aby poskytly mimořádnou finanční 
podporu z veřejných zdrojů, pokud to 
členský stát neschválí v souladu se svými 
vnitrostátními rozpočtovými postupy.
Členské státy si stanoví postup pro 
rozhodování o tomto schválení do pěti dnů 
ode dne, kdy výbor nebo Komise o 
schválení požádá. V případě, že členský 
stát s poskytnutím dané podpory 
nesouhlasí, předloží ve stejné lhůtě návrh 
na likvidaci daného subjektu, a případně 
skupiny, s minimálními náklady. Pokud je 
výbor toho názoru, že tento předložený 
alternativní návrh není v souladu s tímto 
nařízením, použije se vnitrostátní 
úpadkové právo.

Or. nl

Pozměňovací návrh 306
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozhodnutí výboru nebo Komise 
nemohou od členských států požadovat, 
aby poskytly mimořádnou finanční 
podporu z veřejných zdrojů.

4. Rozhodnutí výboru nebo Komise 
nemohou od členských států požadovat, 
aby poskytly mimořádnou finanční 
podporu z veřejných zdrojů, pokud členský 
stát toto poskytnutí podpory neschválil v 
souladu se svými vnitrostátními 
rozpočtovými postupy. Členské státy 
zavedou postup, který povede k rozhodnutí 
o schválení této podpory do [2 dnů] ode 
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dne, kdy výbor nebo Komise o schválení 
požádá.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl po právní stránce v pořádku, musí tento právní předpis respektovat rozpočtovou 
nezávislost členských států a jejich rozpočtové postupy. Tento pozměňovací návrh usiluje o 
rovnováhu této právní a demokratické potřeby a krátké lhůty v případě řešení problémů.

Pozměňovací návrh 307
Jean-Paul Gauzès

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozhodnutí výboru nebo Komise 
nemohou od členských států požadovat, 
aby poskytly mimořádnou finanční 
podporu z veřejných zdrojů.

4. Rozhodnutí výboru nebo Komise 
nemohou od členských států požadovat, 
aby poskytly mimořádnou finanční 
podporu z veřejných zdrojů, pokud do 
doby, než vznikne evropské veřejné jištění, 
členský stát nesouhlasil s poskytnutím 
mimořádné finanční podpory z veřejných 
zdrojů vzhledem k tomu, že neexistuje jiná 
méně nákladná alternativa pro zachování 
finanční stability.

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozhodnutí výboru nebo Komise 
nemohou od členských států požadovat, 
aby poskytly mimořádnou finanční 
podporu z veřejných zdrojů.

4. Rozhodnutí výboru nebo Komise 
nemohou od členských států požadovat, 
aby poskytly veřejné finanční prostředky 
na podporu opatření k řešení problémů.
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Žádné rozhodnutí Rady o umožnění 
čerpání z fondu nevstoupí v platnost, 
dokud všechny zúčastněné členské státy 
neinformují generálního tajemníka o 
ukončení svých příslušných vnitrostátních 
postupů.

Or. en

Odůvodnění

Definice „mimořádné finanční podpory z veřejných zdrojů“ v čl. 2 odst. 26 směrnice o 
ozdravných postupech a řešení problémů bank znamená státní podpora (vyjma použití 
soukromých mechanismů financování nebo systému pojištění vkladů) ve smyslu čl. 107 odst. 1 
SFEU, která je poskytována za účelem zachování nebo obnovení životaschopnosti, likvidity 
nebo platební schopnosti instituce nebo skupiny.

Pozměňovací návrh 309
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozhodnutí výboru nebo Komise 
nemohou od členských států požadovat, 
aby poskytly mimořádnou finanční 
podporu z veřejných zdrojů.

4. Rozhodnutí výboru nebo Komise 
nemohou od členských států požadovat, 
aby společně nebo jednotlivě poskytly 
finanční podporu z veřejných zdrojů, nebo 
narušit rozdělení ztrát mezi zúčastněnými 
a nezúčastněnými členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozhodnutí výboru nebo Komise
nemohou od členských států požadovat, 

4. Rozhodnutí výboru nemohou od 
členských států požadovat, aby poskytly 
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aby poskytly mimořádnou finanční 
podporu z veřejných zdrojů.

mimořádnou finanční podporu z veřejných 
zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny příslušné orgány při uplatňování 
tohoto nařízení přihlédnou k zásadě 
proporcionality. Zásada proporcionality 
zejména zahrnuje dopad, jaký by mohl mít 
úpadek určité instituce, a to s ohledem na 
povahu jejího podnikání, její strukturu 
akcionářů, právní formu, rizikový profil, 
velikost a právní postavení, propojenost 
s dalšími institucemi nebo s finančním 
systémem obecně, rozsah a složitost jejích 
činností a její členství v institucionálním 
systému ochrany ve smyslu čl. 113 odst. 7 
nařízení (EU) č. 575/2013. 

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Aby bylo respektováno právo podnikat 
stanovené v článku 16 Listiny základních 
práv, je diskreční právo výboru omezeno 
na to, co je nezbytné pro zjednodušení 
struktury a činností instituce pouze 
z hlediska zlepšení možnosti obnovení její 
platební schopnosti. Kromě toho jsou 
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veškerá opatření uložená za těmito účely 
v souladu s právem Unie. Opatření nejsou 
přímo ani nepřímo diskriminační na 
základě státní příslušnosti a jsou 
odůvodněna nadřazeným důvodem 
veřejného zájmu na finanční stabilitě. K 
určení, zda je opatření vedeno veřejným 
zájmem, je výbor, jednající ve veřejném 
zájmu, schopen dosáhnout cílů řešení 
problémů, aniž by se musel potýkat s 
překážkami uplatňování nástrojů k řešení 
problémů nebo své schopnosti vykonávat 
pravomoci, které mu byly svěřeny. 
Opatření navíc nepřekračuje meze toho, 
co je k dosažení těchto cílů nezbytné.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Sławomir Nitras

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud rozhodnutí nebo opatření 
k řešení problémů přijaté v rámci 
jednotného mechanismu pro řešení 
problémů bank v kterékoliv fázi vyžaduje 
mimořádnou finanční podporu 
z veřejných zdrojů ze strany některého 
členského státu, je souhlas daného 
členského státu podmínkou pro přijetí 
takového opatření. Pokud daný členský 
stát nesouhlasí, použijí se v takovém 
případě vnitrostátní úpadkové zákony.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Žádné z opatření, návrhů, rozhodnutí 
nebo politik Komise, výboru či 
vnitrostátního orgánu příslušného 
k řešení podle tohoto nařízení nesmí 
přímo ani nepřímo diskriminovat žádný 
členský stát nebo skupinu členských států 
jako místo poskytování bankovních či 
finančních služeb, ani žádné držitele 
vkladů, investory nebo jiné věřitele 
usazené v Unii na základě jejich státní 
příslušnosti nebo místa podnikání.

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Pro účely plnění úkolů, které byly 
Komisi a výboru tímto nařízením svěřeny, 
uplatní Komise a výbor veškeré příslušné 
právo Unie a v případě, že je toto právo 
Unie složeno ze směrnic, vnitrostátní 
právní předpisy, které tyto směrnice 
provádějí.
Za tímto účelem Komise a výbor přijímají 
rozhodnutí za podmínky, že jsou dodrženy 
příslušné právní předpisy Unie, a zejména 
veškeré legislativní i nelegislativní akty, 
včetně aktů uvedených v článcích 290 
a 291 SFEU, a v souladu s nimi. Vztahují 
se na ně zejména závazné regulační a 
prováděcí technické normy vypracované 
orgánem EBA a přijaté Komisí v souladu 
s články 10 až 15 nařízení (EU) 
č. 1093/2010, článek 16 uvedeného 
nařízení a jakákoliv příslušná rozhodnutí 
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orgánu EBA v souladu s čl. 19 odst. 3 
nařízení (EU) č. 1093/2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Plnění úkolů ze strany Komise

1. Při plnění úkolů, které jí byly svěřeny 
článkem 16 tohoto nařízení, jedná Komise 
nezávisle a zcela v souladu s cíli a 
zásadami stanovenými v tomto nařízení.
2. Komise plní úkoly, které jí byly svěřeny 
článkem 16 tohoto nařízení, aniž by byly 
dotčeny její ostatní úkoly a odděleně od 
těchto ostatních úkolů.
3. Zaměstnanci Komise, kteří jsou 
zapojeni do plnění úkolů svěřených 
Komisi článkem 16 tohoto nařízení, jsou 
organizačně odděleni od zaměstnanců, 
kteří jsou zapojeni do ostatních úkolů 
Komise, a vztahují se na ně oddělené 
hierarchické linie.
4. S cílem zajistit oddělené plnění úkolů, 
které byly Komisi svěřeny článkem 16 
tohoto nařízení, a ostatních úkolů Komise 
zajistí Komise, aby bylo fungování sboru 
komisařů zcela rozlišeno, co se týče plnění 
těchto a ostatních úkolů. Součástí tohoto 
rozlišení jsou striktně oddělené schůze a 
pořady jednání.
5. Pro účely odstavců 1 až 4 Komise 
schválí a zveřejní jakákoliv potřebná 
vnitřní pravidla, včetně pravidel týkajících 
se služebního tajemství a výměny 
informací.
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6. Komisař, který dohlíží na otázky řešení 
problémů bank, nemůže hlasovat ve sboru 
komisařů v otázkách týkajících se 
uplatňování politiky hospodářské soutěže 
a státních podpor.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výbor vypracuje plány řešení problémů 
pro subjekty uvedené v článku 2 a pro 
skupiny.

1. Vnitrostátní orgán příslušný k řešení 
v zúčastněném členském státu, v němž 
jsou daný subjekt nebo skupina uvedené 
v článku 2 usazeny, vypracuje plán řešení 
problémů příslušného subjektu nebo 
skupiny.

(Tento pozměňovací návrh se týká celého 
textu.)

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na citlivost informací, které musí být do plánu řešení problémů zahrnuty, musí být 
tyto plány vytvářeny příslušným vnitrostátním orgánem. Výbor pouze obdrží informace 
nezbytné k plnění svých úkolů podle tohoto nařízení. Důvěrné nebo citlivé obchodní informace 
týkající se úvěrové instituce nelze výboru poskytnout.

Pozměňovací návrh 318
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výbor vypracuje plány řešení problémů 
pro subjekty uvedené v článku 2 a pro 

1. Výbor zkontroluje vnitrostátní plány 
řešení problémů vypracované 
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skupiny. vnitrostátními orgány příslušnými 
k řešení v souladu se směrnicí o 
ozdravných postupech a řešení problémů 
bank pro subjekty uvedené v článku 2 a 
pro skupiny.

Or. en

Odůvodnění

Výbor, který má být vytvořen podle návrhu jednotného mechanismu pro řešení problémů, 
bude mít za úkol vypracovat plány řešení problémů pro všechny instituce, na které se vztahuje 
tento jednotný mechanismus.  Avšak podle směrnice o ozdravných postupech a řešení 
problémů bank již má každá instituce povinnost vytvořit si odpovídající plány řešení 
problémů. Mělo by se předejít duplikaci již existujících plánů.

Pozměňovací návrh 319
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výbor vypracuje plány řešení problémů 
pro subjekty uvedené v článku 2 a pro 
skupiny.

1. Výbor vypracuje plány řešení problémů 
pro subjekty, které jsou pod přímým 
dohledem Evropské centrální banky 
v rámci nařízení o jednotném 
mechanismu dohledu č. [ ] a pro všechny 
přeshraniční subjekty. 

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výbor vypracuje plány řešení problémů 
pro subjekty uvedené v článku 2 a pro 
skupiny.

1. Výbor spolu s vnitrostátními orgány 
příslušnými k řešení vypracuje plány 
řešení problémů pro subjekty uvedené v 
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článku 2 a pro skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výbor vypracuje plány řešení problémů 
pro subjekty uvedené v článku 2 a pro 
skupiny.

1. Výbor na svém výkonném zasedání
vypracuje plány řešení problémů pro 
subjekty uvedené v článku 2 a pro skupiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
vypracují plány řešení problémů v případě 
úvěrových institucí, které se nacházejí 
výhradně na území jejich členského státu 
a nejsou přeshraničními subjekty

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Veškeré plány řešení problémů se 
předloží ke konečnému schválení výboru 
na jeho výkonném zasedání.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit maximální důvěrnost plánů řešení problémů, a z toho důvodu bychom měli 
vytvořit mechanismus, v rámci nějž je počet zapojených osob omezen na nezbytné minimum.

Pozměňovací návrh 324
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 vnitrostátní 
orgány příslušné k řešení předají výboru 
veškeré informace nezbytné k vypracování 
a provádění plánů řešení problémů, které 
tyto orgány získaly v souladu s článkem 
10 a čl. 12 odst. 1 směrnice [ ], aniž je 
dotčena kapitola 5 této hlavy.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 7. Plány řešení problémů pro dotčenou úvěrovou 
instituci musí vypracovat vnitrostátní orgán příslušný k řešení.

Pozměňovací návrh 325
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 vnitrostátní orgány 
příslušné k řešení předají výboru veškeré 
informace nezbytné k vypracování a 
provádění plánů řešení problémů, které 
tyto orgány získaly v souladu s článkem 10 
a čl. 12 odst. 1 směrnice [ ], aniž je dotčena 
kapitola 5 této hlavy.

2. Pro účely odstavce 1 vnitrostátní orgány 
příslušné k řešení předají výboru veškeré 
informace nezbytné k vypracování a 
provádění skupinových plánů řešení 
problémů pro instituce, na které se 
vztahuje přímý dohled ECB, aniž je 
dotčena kapitola 5 této hlavy. V případě 
ostatních subjektů uvedených v článku 2 
vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
předají plány řešení problémů 
vypracované v souladu s článkem 10 a čl. 
12 odst. 1 směrnice [ ], aniž je dotčena 
kapitola 5 této hlavy.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Plán řešení problémů stanoví opatření k 
řešení problémů, které mohou Komise a 
výbor přijmout, pokud subjekt uvedený v 
článku 2 nebo skupina splňují podmínky 
pro řešení problémů. Plán řešení problémů 
zohledňuje řadu scénářů včetně scénáře 
úpadku se specifickými charakteristikami 
nebo úpadku, k němuž může dojít v době 
širší finanční nestability nebo událostí se 
systémovým dopadem. Plán řešení 
problémů nepředpokládá žádnou 
mimořádnou veřejnou finanční podporu
kromě použití fondu zřízeného v souladu 
s tímto nařízením.

4. Plán řešení problémů stanoví opatření k 
řešení problémů, která musí být přijata, 
pokud subjekt uvedený v článku 2 nebo 
skupina splňují podmínky pro řešení 
problémů. Plán řešení problémů zohledňuje 
řadu scénářů včetně scénáře úpadku se 
specifickými charakteristikami nebo 
úpadku, k němuž může dojít v době širší 
finanční nestability nebo událostí se 
systémovým dopadem. Plán řešení 
problémů nepředpokládá žádnou 
mimořádnou veřejnou finanční podporu 
kromě použití fondu zřízeného v souladu 
s tímto nařízením.

Or. en
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Pozměňovací návrh 327
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Plán řešení problémů stanoví opatření k 
řešení problémů, které mohou Komise a
výbor přijmout, pokud subjekt uvedený v 
článku 2 nebo skupina splňují podmínky 
pro řešení problémů. Plán řešení problémů 
zohledňuje řadu scénářů včetně scénáře 
úpadku se specifickými charakteristikami 
nebo úpadku, k němuž může dojít v době 
širší finanční nestability nebo událostí se 
systémovým dopadem. Plán řešení 
problémů nepředpokládá žádnou 
mimořádnou veřejnou finanční podporu 
kromě použití fondu zřízeného v souladu 
s tímto nařízením.

4. Plán řešení problémů stanoví opatření k 
řešení problémů, která mohou výbor nebo 
vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
přijmout, pokud subjekt uvedený 
v odstavci 1 a 1a splňuje podmínky pro 
řešení problémů. Plán řešení problémů 
zohledňuje řadu scénářů včetně scénáře 
úpadku se specifickými charakteristikami 
nebo úpadku, k němuž může dojít v době 
širší finanční nestability nebo událostí se 
systémovým dopadem. Plán řešení 
problémů nepředpokládá žádnou 
mimořádnou veřejnou finanční podporu 
kromě použití fondu zřízeného v souladu 
s tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Plán řešení problémů stanoví opatření k 
řešení problémů, které mohou Komise a
výbor přijmout, pokud subjekt uvedený v 
článku 2 nebo skupina splňují podmínky 
pro řešení problémů. Plán řešení problémů 
zohledňuje řadu scénářů včetně scénáře 
úpadku se specifickými charakteristikami 
nebo úpadku, k němuž může dojít v době 
širší finanční nestability nebo událostí se 
systémovým dopadem. Plán řešení 
problémů nepředpokládá žádnou 
mimořádnou veřejnou finanční podporu 

4. Plán řešení problémů stanoví opatření k 
řešení problémů, která mohou výbor a 
vnitrostátní orgány příslušné k řešení  
přijmout, pokud subjekt uvedený v článku 
2 nebo skupina splňují podmínky pro 
řešení problémů. Plán řešení problémů 
zohledňuje řadu scénářů včetně scénáře 
úpadku se specifickými charakteristikami 
nebo úpadku, k němuž může dojít v době 
širší finanční nestability nebo událostí se 
systémovým dopadem. Plán řešení 
problémů nepředpokládá žádnou 
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kromě použití fondu zřízeného v souladu 
s tímto nařízením.

mimořádnou veřejnou finanční podporu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Plán řešení problémů stanoví opatření k 
řešení problémů, které mohou Komise a
výbor přijmout, pokud subjekt uvedený v 
článku 2 nebo skupina splňují podmínky 
pro řešení problémů. Plán řešení problémů 
zohledňuje řadu scénářů včetně scénáře 
úpadku se specifickými charakteristikami 
nebo úpadku, k němuž může dojít v době 
širší finanční nestability nebo událostí se 
systémovým dopadem. Plán řešení 
problémů nepředpokládá žádnou 
mimořádnou veřejnou finanční podporu 
kromě použití fondu zřízeného v souladu 
s tímto nařízením.

4. Plán řešení problémů stanoví opatření k 
řešení problémů, která může výbor 
přijmout, pokud subjekt uvedený v článku 
2 nebo skupina splňují podmínky pro 
řešení problémů. Plán řešení problémů 
zohledňuje řadu scénářů včetně scénáře 
úpadku se specifickými charakteristikami 
nebo úpadku, k němuž může dojít v době 
širší finanční nestability nebo událostí se 
systémovým dopadem. Plán řešení 
problémů nepředpokládá žádnou 
mimořádnou veřejnou finanční podporu
nebo spoléhání na fond. 

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Plán řešení problémů stanoví opatření k 
řešení problémů, které mohou Komise a 
výbor přijmout, pokud subjekt uvedený v 
článku 2 nebo skupina splňují podmínky 
pro řešení problémů. Plán řešení problémů 
zohledňuje řadu scénářů včetně scénáře 

4. Plán řešení problémů stanoví opatření k 
řešení problémů, které mohou Komise a 
výbor přijmout, pokud subjekt uvedený v 
článku 2 nebo skupina splňují podmínky 
pro řešení problémů. Plán řešení problémů 
zohledňuje řadu scénářů včetně scénáře 
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úpadku se specifickými charakteristikami 
nebo úpadku, k němuž může dojít v době 
širší finanční nestability nebo událostí se 
systémovým dopadem. Plán řešení 
problémů nepředpokládá žádnou 
mimořádnou veřejnou finanční podporu 
kromě použití fondu zřízeného v souladu 
s tímto nařízením.

úpadku se specifickými charakteristikami 
nebo úpadku, k němuž může dojít v době 
širší finanční nestability nebo událostí se 
systémovým dopadem. Plán řešení 
problémů nepředpokládá žádnou 
mimořádnou veřejnou finanční podporu 
kromě použití fondu zřízeného v souladu 
s tímto nařízením. Pokud to nelze zaručit, 
protože určitý subjekt dosáhl nebo 
pravděpodobně dosáhne kritické velikosti, 
zajistí výbor, aby tento subjekt přizpůsobil 
svou podnikatelskou strategii tak, aby 
v případě úpadku nebo krize bylo možno 
dosáhnout řádného řešení problémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Plán řešení problémů pro každý 
subjekt obsahuje všechny položky uvedené 
v kapitole 2 směrnice o ozdravných 
postupech a řešení problémů bank.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Plán řešení problémů pro každý subjekt 
obsahuje:

5. Plán řešení problémů pro každý subjekt 
je připraven v souladu s článkem 11 
směrnice o ozdravných postupech a řešení 
problémů bank [..../...BRRD] a obsahuje
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veškeré prvky uvedené v tomto článku. 

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) shrnutí klíčových prvků plánu; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) shrnutí podstatných změn instituce, 
k nimž došlo od doby, kdy byly předloženy 
poslední informace pro účely řešení 
problémů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přehled toho, jak by bylo možné zásadní 
funkce a hlavní druhy obchodních 
činností v nezbytné míře právně a 

vypouští se
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ekonomicky oddělit od ostatních funkcí, 
aby se zajistila kontinuita v případě 
úpadku instituce;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) odhad časového rámce pro provedení 
každého podstatného aspektu plánu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podrobný popis posouzení možnosti 
obnovení platební schopnosti 
provedeného v souladu s článkem 8;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) popis veškerých opatření vyžadovaných vypouští se



AM\1006888CS.doc 149/180 PE521.747v01-00

CS

podle čl. 8 odst. 5 k řešení nebo 
odstranění překážek bránících obnovení 
platební schopnosti, identifikovaných 
v posouzení provedeném podle článku 8;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) popis procesů pro určení hodnoty a 
prodejnosti zásadních funkcí, hlavních 
druhů obchodních činností a aktiv 
instituce;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) podrobný popis opatření pro zajištění 
toho, že informace vyžadované podle 
článku 8 jsou aktuální a vždy k dispozici 
orgánům příslušným k řešení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) vysvětlení ze strany orgánu příslušného 
k řešení ohledně toho, jakým způsobem by 
varianty řešení problémů mohly být 
financovány, a to bez 
předpokladu jakékoli mimořádné veřejné 
finanční podpory;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) vysvětlení ze strany orgánu příslušného 
k řešení ohledně toho, jakým způsobem by 
varianty řešení problémů mohly být 
financovány, a to bez předpokladu jakékoli 
mimořádné veřejné finanční podpory;

i) vysvětlení ze strany orgánu příslušného 
k řešení ohledně toho, jakým způsobem by 
varianty řešení problémů mohly být 
financovány, a to bez předpokladu jakékoli 
mimořádné veřejné finanční podpory nebo 
spoléhání na fond;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) podrobný popis různých strategií řešení 
problémů, které by mohly být uplatněny 
podle různých možných scénářů;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 344
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) popis kritických prvků vzájemné 
propojenosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) analýzu dopadu plánu na ostatní 
instituce ve skupině;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) popis variant pro zachování přístupu 
k platebním a zúčtovacím službám a jiné 
infrastruktuře;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Olle Schmidt
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) plán komunikace s médii a s veřejností; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) minimální požadavek na kapitál a 
způsobilé závazky vyžadovaný podle 
článku 10 a případně lhůtu pro dosažení 
této úrovně;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) případně minimální požadavek na 
kapitál a smluvní nástroje odepsání 
závazků podle článku 10 a případně lhůtu 
pro dosažení této úrovně;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Olle Schmidt
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. q

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

q) popis klíčových operací a systémů pro 
udržování nepřerušeného fungování 
provozních procesů instituce;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. r

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

r) popis toho, jaký dopad bude provedení 
plánu mít na zaměstnance, včetně 
posouzení jakýchkoli souvisejících 
nákladů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Olle Ludvigsson

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5 – písm. r a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ra) popis postupů, jimiž se bude v rámci 
provádění plánu řídit informování 
zaměstnanců nebo jejich zástupců a 
vedení konzultací s nimi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 353
Sławomir Nitras

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Plány řešení problémů na úrovni skupiny 
zahrnují plán řešení problémů pro skupinu 
jako celek a stanoví opatření pro řešení 
problémů mateřských podniků a 
dceřiných podniků, kterou jsou součástí 
skupiny.

6. Plány řešení problémů na úrovni skupiny 
zahrnují plán řešení problémů pro skupinu 
jako celek.  Na základě odůvodněné 
žádosti vnitrostátního orgánu příslušného 
k řešení nebo zástupce ve výboru pro 
řešení problémů, zejména v případě, kdy 
operace dceřiné společnosti představují 
významný podíl finančního systému 
daného členského státu, zahrnuje plán 
řešení problémů na úrovni skupiny také 
oddělený plán řešení problémů dceřiné 
společnosti usazené v daném zúčastněném 
členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na toto ustanovení mohou 
vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
v nezúčastněných členských státech 
vypracovat a aktualizovat plány řešení 
problémů pro dceřiné společnosti, které 
jsou součástí skupiny usazené 
v zúčastněném členském státě, v souladu 
s články 11 a 12 směrnice [ ].

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje situaci v případě dceřiných společností, v souladu se 
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směrnicí o ozdravných postupech a řešení problémů bank (odkaz na články 11 a 12 této 
směrnice), jelikož individuální plány řešení problémů jsou ještě důležitější v případě, že daná 
dceřiná společnost není součástí jednotného mechanismu pro řešení problémů bank.

Pozměňovací návrh 355
Burkhard Balz

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výbor vypracuje plány řešení problémů 
ve spolupráci s orgánem vykonávajícím 
dohled nebo orgánem vykonávajícím 
dohled na konsolidovaném základě a s 
vnitrostátními orgány příslušnými k 
řešení v zúčastněných členských státech, v 
nichž jsou subjekty usazeny.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 7 a 8.

Pozměňovací návrh 356
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výbor vypracuje plány řešení problémů 
ve spolupráci s orgánem vykonávajícím 
dohled nebo orgánem vykonávajícím 
dohled na konsolidovaném základě a s 
vnitrostátními orgány příslušnými k řešení 
v zúčastněných členských státech, v nichž 
jsou subjekty usazeny.

7. Výbor vypracuje plány řešení problémů 
ve spolupráci s orgánem vykonávajícím 
dohled nebo orgánem vykonávajícím 
dohled na konsolidovaném základě a s 
vnitrostátními orgány příslušnými k řešení 
v zúčastněných členských státech, v nichž 
jsou subjekty usazeny, a s vnitrostátními 
orgány nezúčastněných členských států, 
v nichž jsou usazeny dceřiné společnosti.
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Or. en

Odůvodnění

Plány, které mají dopad na dceřiné společnosti usazené na území nezúčastněných členských 
států, mohou mít vážné důsledky pro stabilitu místního finančního trhu.  Proto by měly být 
vypracovávány ve spolupráci s orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě, s 
vnitrostátními orgány v zúčastněných členských státech, v nichž jsou subjekty usazeny, a s 
vnitrostátními orgány nezúčastněných členských států, v nichž jsou usazeny dceřiné 
společnosti

Pozměňovací návrh 357
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výbor vypracuje plány řešení problémů 
ve spolupráci s orgánem vykonávajícím 
dohled nebo orgánem vykonávajícím 
dohled na konsolidovaném základě a s 
vnitrostátními orgány příslušnými k řešení 
v zúčastněných členských státech, v nichž 
jsou subjekty usazeny.

7. Výbor vypracuje plány řešení problémů 
ve spolupráci s orgánem vykonávajícím 
dohled nebo orgánem vykonávajícím 
dohled na konsolidovaném základě a s 
vnitrostátními orgány příslušnými k řešení 
v zúčastněných členských státech, v nichž 
jsou subjekty usazeny. Výbor spolupracuje 
s orgány příslušnými k řešení 
v nezúčastněných členských státech, 
pokud v těchto členských státech existují 
subjekty, na které se vztahuje dohled na 
konsolidovaném základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Sławomir Nitras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. V případě úvěrových institucí, které 
nejsou považovány za systémové podle 
definice v nařízení 2012/0242, vypracují 
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vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
návrhy plánů řešení problémů. Výbor pro 
řešení problémů může návrh plánu pouze 
přijmout či zamítnout s obsáhlým 
odůvodněním. V případě druhého 
odmítnutí je návrh plánu předložen 
plenárnímu zasedání výboru pro řešení 
problémů.

Or. xm

Odůvodnění

Należy utrzymać pewien zakres kompetencji, szczególnie za instytucje o charakterze 
niesystemowym, na poziomie national resolution authorities. Należy bowiem mieć na uwadze, 
że instytucje te mają większą wiedzę nt. Specyfiki danego systemu finansowego. Ponadto 
zadania realizowane w ramach SRM będą również obejmować sporządzanie planów 
resolution, przegląd planów resolution, jak również ocenę możliwości przeprowadzenia 
skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych, co może 
prowadzić do znacznego obciążenia organu na szczeblu centralnym, a tym samym prowadzić 
do obniżenia jego efektywności i spowolnienia procesów decyzyjnych.

Pozměňovací návrh 359
Sławomir Nitras

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Výbor může požadovat od
vnitrostátních orgánů příslušných k 
řešení, aby vypracovaly předběžný návrh 
plánů řešení problémů, a od orgánu 
příslušného k řešení na úrovni skupiny, 
aby vypracoval předběžný návrh plánu 
řešení problémů na úrovni skupiny.

8. Vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
vypracují předběžný návrh plánů řešení 
problémů a orgán příslušný k řešení na 
úrovni skupiny vypracuje předběžný návrh 
plánu řešení problémů na úrovni skupiny. 
V případě, že se výbor rozhodne pozměnit 
předložený návrh plán řešení problémů, 
poskytne obsáhlé odůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Rozhodnutí týkající se vypracování a 
hodnocení plánů řešení problémů a 
uplatňování příslušných opatření přijímá 
výbor na svém výkonném zasedání.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Výbor uzavře memorandum o porozumění 
s orgány příslušnými k řešení 
v nezúčastněných členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Philippe Lamberts, Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Použití [směrnice o ozdravných postupech 

a řešení problémů bank]
Opatření v rámci jednotného mechanismu 
pro řešení problémů bank týkající se 
institucí se řídí [směrnicí o ozdravných 
postupech a řešení problémů bank].

Or. en
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Pozměňovací návrh 363
Philippe Lamberts, Sven Giegold
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7b
Obnovení platební schopnosti systémově 

významných institucí
V případě institucí uvedených v článku 2 
tohoto nařízení a označených za globální 
systémově významné instituce nebo jiné 
systémově významné instituce podle 
článku 131 směrnice 2013/36/EU výbor 
přistoupí k posouzení možnosti obnovit 
platební schopnost těchto institucí 
v souladu s článkem 13 směrnice o 
ozdravných postupech a řešení problémů 
bank a vypracuje pro každou z těchto 
institucí plán, jak odstranit překážky 
obnovení platební schopnosti v souladu 
s článkem 14 směrnice o ozdravných 
postupech a řešení problémů bank.
Tento plán zahrnuje alespoň následující 
prvky:
a) požadavek, aby se instituce zbavila 
konkrétních aktiv;
b) požadavek, aby instituce omezila či 
ukončila konkrétní existující či 
navrhované činnosti;
c) omezení či zabránění rozvoje či prodeje 
nových druhů obchodních činností nebo 
produktů;
d) požadavek na změnu právní či provozní 
struktury instituce s cílem snížit její 
složitost a zajistit tak, aby bylo možné 
právně i ekonomicky oddělit zásadní 
funkce od jiných funkcí uplatněním 
nástrojů k řešení problémů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 364
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při vypracovávání plánů řešení 
problémů v souladu s článkem 7 výbor po 
konzultaci s příslušným orgánem, včetně 
ECB, a orgány příslušnými k řešení v 
nezúčastněných členských státech, v nichž 
se nacházejí významné pobočky, pokud je 
to s ohledem na dotčenou významnou 
pobočku relevantní, posoudí, v jakém 
rozsahu lze obnovit platební schopnost 
institucí a skupin, aniž by se kromě použití 
fondu zřízeného v souladu s článkem 64
předpokládala mimořádná veřejná finanční 
podpora.

1. Při vypracovávání plánů řešení 
problémů v souladu s článkem 7 výbor po 
konzultaci s příslušným orgánem, včetně 
ECB, a orgány příslušnými k řešení v 
nezúčastněných členských státech, v nichž 
se nacházejí významné pobočky nebo 
dceřiné společnosti, pokud je to s ohledem 
na dotčenou významnou pobočku, 
dceřinou společnost a finanční stabilitu
relevantní, posoudí, v jakém rozsahu lze 
obnovit platební schopnost institucí a 
skupin, aniž by se předpokládala 
mimořádná veřejná finanční podpora.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při vypracovávání plánů řešení 
problémů v souladu s článkem 7 výbor po 
konzultaci s příslušným orgánem, včetně 
ECB, a orgány příslušnými k řešení v 
nezúčastněných členských státech, v nichž 
se nacházejí významné pobočky, pokud je 
to s ohledem na dotčenou významnou 
pobočku relevantní, posoudí, v jakém 
rozsahu lze obnovit platební schopnost 
institucí a skupin, aniž by se kromě použití 

1. Při vypracovávání plánů řešení 
problémů v souladu s článkem 7 výbor po 
konzultaci s příslušným orgánem, včetně 
ECB, a orgány příslušnými k řešení v 
nezúčastněných členských státech, v nichž 
se nacházejí významné pobočky, pokud je 
to s ohledem na dotčenou významnou 
pobočku relevantní, posoudí, v jakém 
rozsahu lze obnovit platební schopnost 
institucí a skupin, aniž by se předpokládala 
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fondu zřízeného v souladu s článkem 64
předpokládala mimořádná veřejná finanční 
podpora.

mimořádná veřejná finanční podpora.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Sławomir Nitras

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při vypracovávání plánů řešení 
problémů v souladu s článkem 7 výbor po 
konzultaci s příslušným orgánem, včetně 
ECB, a orgány příslušnými k řešení v 
nezúčastněných členských státech, v nichž 
se nacházejí významné pobočky, pokud je 
to s ohledem na dotčenou významnou 
pobočku relevantní, posoudí, v jakém 
rozsahu lze obnovit platební schopnost 
institucí a skupin, aniž by se kromě použití 
fondu zřízeného v souladu s článkem 64 
předpokládala mimořádná veřejná finanční 
podpora.

1. Při vypracovávání plánů řešení 
problémů v souladu s článkem 7 výbor po 
konzultaci s příslušným orgánem, včetně 
ECB, a orgány příslušnými k řešení v 
nezúčastněných členských státech, pokud 
se to týká subjektu fungujícího v jeho 
pravomoci, posoudí, v jakém rozsahu lze 
obnovit platební schopnost institucí a 
skupin, aniž by se kromě použití fondu 
zřízeného v souladu s článkem 64 
předpokládala mimořádná veřejná finanční 
podpora. Návrh plánu řešení problémů na 
úrovni skupiny a z něj vyplývající 
rozhodnutí o řešení problémů nejsou 
závazné pro orgán příslušný k řešení 
v nezúčastněném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při vypracovávání plánů řešení 
problémů v souladu s článkem 7 výbor po 
konzultaci s příslušným orgánem, včetně 

1. Při vypracovávání plánů řešení 
problémů v souladu s článkem 7 výbor po 
konzultaci s příslušnými orgány, včetně 
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ECB, a orgány příslušnými k řešení v 
nezúčastněných členských státech, v nichž 
se nacházejí významné pobočky, pokud je 
to s ohledem na dotčenou významnou 
pobočku relevantní, posoudí, v jakém 
rozsahu lze obnovit platební schopnost 
institucí a skupin, aniž by se kromě použití 
fondu zřízeného v souladu s článkem 64 
předpokládala mimořádná veřejná finanční 
podpora.

ECB, a orgány příslušnými k řešení v 
nezúčastněných členských státech, v nichž 
se nacházejí dceřiné společnosti a 
významné pobočky, pokud je to s ohledem 
na dotčenou významnou pobočku 
relevantní, posoudí, v jakém rozsahu lze 
obnovit platební schopnost institucí a 
skupin, aniž by se kromě použití fondu 
zřízeného v souladu s článkem 64 
předpokládala mimořádná veřejná finanční 
podpora.

Or. en

Odůvodnění

Původní znění nebylo v souladu s článkem 7, který zmiňuje i dceřiné společnosti. Tento 
pozměňovací návrh upřesňuje situaci v případě dceřiných společností, v souladu se směrnicí o 
ozdravných postupech a řešení problémů bank.

Pozměňovací návrh 368
Diogo Feio

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při vypracovávání plánu řešení 
problémů pro subjekty uvedené v článku 2
výbor posoudí, v jaké rozsahu lze obnovit 
platební schopnost takového subjektu v 
souladu s tímto nařízením. Má se za to, že 
je možné obnovit platební schopnost 
subjektu, pokud ho orgán příslušný k řešení 
může proveditelně a věrohodně likvidovat 
v běžném úpadkovém řízení nebo obnovit 
jeho platební schopnost uplatněním 
různých nástrojů a pravomocí k řešení 
problémů, aniž by to mělo závažné 
nepříznivé důsledky pro finanční systémy –
včetně okolností širší finanční nestability 
nebo událostí se systémovým dopadem –
členského státu, v němž se subjekt nachází, 
nebo jiných členských států nebo Unie a 
s cílem zajistit kontinuitu zásadních funkcí 

2. Při vypracovávání plánu řešení 
problémů pro subjekty uvedené v čl. 7 
odst. 1 nebo při konečném schvalování 
plánů řešení problémů u subjektů 
uvedených v čl. 7 odst. 1a výbor posoudí, v 
jaké rozsahu lze obnovit platební schopnost 
takového subjektu v souladu s tímto 
nařízením. Má se za to, že je možné 
obnovit platební schopnost subjektu, pokud 
ho orgán příslušný k řešení může 
proveditelně a věrohodně likvidovat 
v běžném úpadkovém řízení nebo obnovit 
jeho platební schopnost uplatněním 
různých nástrojů a pravomocí k řešení 
problémů, aniž by to mělo závažné 
nepříznivé důsledky pro finanční systémy –
včetně okolností širší finanční nestability 
nebo událostí se systémovým dopadem –
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subjektem prováděných. členského státu, v němž se subjekt nachází, 
nebo jiných členských států nebo Unie a 
s cílem zajistit kontinuitu zásadních funkcí 
subjektem prováděných.

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při vypracovávání plánu řešení 
problémů pro subjekty uvedené v článku 2 
výbor posoudí, v jaké rozsahu lze obnovit 
platební schopnost takového subjektu v 
souladu s tímto nařízením. Má se za to, že 
je možné obnovit platební schopnost 
subjektu, pokud ho orgán příslušný k řešení 
může proveditelně a věrohodně likvidovat 
v běžném úpadkovém řízení nebo obnovit 
jeho platební schopnost uplatněním 
různých nástrojů a pravomocí k řešení 
problémů, aniž by to mělo závažné 
nepříznivé důsledky pro finanční systémy –
včetně okolností širší finanční nestability 
nebo událostí se systémovým dopadem –
členského státu, v němž se subjekt nachází, 
nebo jiných členských států nebo Unie a 
s cílem zajistit kontinuitu zásadních funkcí 
subjektem prováděných.

2. Při vypracovávání plánu řešení 
problémů pro subjekty uvedené v článku 2 
výbor posoudí, v jaké rozsahu lze obnovit 
platební schopnost takového subjektu v 
souladu s tímto nařízením. Má se za to, že 
je možné obnovit platební schopnost 
subjektu, pokud ho orgán příslušný k řešení 
může proveditelně a věrohodně likvidovat 
v běžném úpadkovém řízení nebo obnovit 
jeho platební schopnost uplatněním 
různých nástrojů a pravomocí k řešení 
problémů, aniž by to mělo závažné 
nepříznivé důsledky pro finanční systémy –
včetně okolností širší finanční nestability 
nebo událostí se systémovým dopadem –
členského státu, v němž se subjekt nachází, 
s ohledem na finanční, ekonomickou a 
společenskou stabilitu tohoto nebo jiných 
členských států nebo Unie a s cílem zajistit 
kontinuitu zásadních funkcí subjektem 
prováděných.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při vypracovávání plánu řešení 
problémů pro subjekty uvedené v článku 2 
výbor posoudí, v jaké rozsahu lze obnovit 
platební schopnost takového subjektu v 
souladu s tímto nařízením. Má se za to, že 
je možné obnovit platební schopnost 
subjektu, pokud ho orgán příslušný k řešení 
může proveditelně a věrohodně likvidovat 
v běžném úpadkovém řízení nebo obnovit 
jeho platební schopnost uplatněním 
různých nástrojů a pravomocí k řešení 
problémů, aniž by to mělo závažné 
nepříznivé důsledky pro finanční systémy –
včetně okolností širší finanční nestability 
nebo událostí se systémovým dopadem –
členského státu, v němž se subjekt nachází, 
nebo jiných členských států nebo Unie a 
s cílem zajistit kontinuitu zásadních funkcí 
subjektem prováděných.

2. Při vypracovávání plánu řešení 
problémů pro subjekty uvedené v článku 2 
výbor posoudí, v jaké rozsahu lze obnovit 
platební schopnost takového subjektu v 
souladu s tímto nařízením. Má se za to, že 
je možné obnovit platební schopnost 
subjektu, pokud ho orgán příslušný k řešení 
může proveditelně a věrohodně likvidovat 
v běžném úpadkovém řízení nebo obnovit 
jeho platební schopnost uplatněním 
různých nástrojů a pravomocí k řešení 
problémů, aniž by to mělo závažné 
nepříznivé důsledky pro finanční systémy –
včetně okolností širší finanční nestability 
nebo událostí se systémovým dopadem –
členského státu, v němž se subjekt nachází, 
nebo jiných členských států nebo Unie a 
s cílem zajistit kontinuitu zásadních funkcí 
subjektem prováděných. Subjekty, které 
dosáhly kritické velikosti definované 
v článku 3 a u kterých se předpokládá, že 
nelze obnovit jejich platební schopnost se 
stávajícími nástroji uvedenými v článku 
19, se odpovídajícím způsobem 
restrukturalizují. V takovém případě se 
vlastnická práva podřídí obecnému 
veřejnému zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při vypracovávání plánů řešení 
problémů pro skupiny výbor posoudí, v 
jakém rozsahu lze obnovit platební 
schopnost skupin v souladu s tímto 
nařízením. Má se za to, že platební 

3. Při vypracovávání plánů řešení 
problémů pro skupiny výbor posoudí, v 
jakém rozsahu lze obnovit platební 
schopnost skupin v souladu se směrnicí o 
ozdravných postupech a řešení problémů 
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schopnost skupiny je možné obnovit, 
pokud orgány příslušné k řešení mohou 
proveditelně a věrohodně likvidovat 
v běžném úpadkovém řízení subjekty 
skupiny nebo obnovit jejich platební 
schopnost uplatněním nástrojů a pravomocí 
k řešení problémů na subjekty skupiny, 
aniž by to mělo závažné nepříznivé 
důsledky pro finanční systémy – včetně 
okolností širší finanční nestability nebo 
událostí se systémovým dopadem –
členských států, v nichž se subjekty 
náležející do skupiny nacházejí, nebo 
jiných členských států nebo Unie a s cílem 
zajistit kontinuitu zásadních funkcí 
prováděných těmito subjekty, protože 
mohou být snadno včas odděleny, nebo 
jinými prostředky.

bank [ ] pod podmínkou zohlednění změn 
v tomto nařízení, které ji přizpůsobují 
s ohledem na zřízení výboru.  Má se za to, 
že platební schopnost skupiny je možné 
obnovit, pokud orgány příslušné k řešení 
mohou proveditelně a věrohodně 
likvidovat v běžném úpadkovém řízení 
subjekty skupiny nebo obnovit jejich 
platební schopnost uplatněním nástrojů a 
pravomocí k řešení problémů na subjekty 
skupiny, aniž by to mělo závažné 
nepříznivé důsledky pro finanční systémy –
včetně okolností širší finanční nestability 
nebo událostí se systémovým dopadem –
členských států, v nichž se subjekty 
náležející do skupiny nacházejí, nebo 
jiných členských států nebo Unie a s cílem 
zajistit kontinuitu zásadních funkcí 
prováděných těmito subjekty, protože 
mohou být snadno včas odděleny, nebo 
jinými prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Robert Goebbels

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při vypracovávání plánů řešení 
problémů pro skupiny výbor posoudí, v 
jakém rozsahu lze obnovit platební 
schopnost skupin v souladu s tímto 
nařízením. Má se za to, že platební 
schopnost skupiny je možné obnovit, 
pokud orgány příslušné k řešení mohou 
proveditelně a věrohodně likvidovat 
v běžném úpadkovém řízení subjekty 
skupiny nebo obnovit jejich platební 
schopnost uplatněním nástrojů a pravomocí 
k řešení problémů na subjekty skupiny, 
aniž by to mělo závažné nepříznivé 
důsledky pro finanční systémy – včetně 

3. Při vypracovávání plánů řešení 
problémů pro skupiny výbor posoudí, v 
jakém rozsahu lze obnovit platební 
schopnost skupin v souladu s tímto 
nařízením. Má se za to, že platební 
schopnost skupiny je možné obnovit, 
pokud orgány příslušné k řešení mohou 
proveditelně a věrohodně likvidovat 
v běžném úpadkovém řízení subjekty 
skupiny nebo obnovit jejich platební 
schopnost uplatněním nástrojů a pravomocí 
k řešení problémů na subjekty skupiny, 
aniž by to mělo závažné nepříznivé 
důsledky pro finanční systémy – včetně 
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okolností širší finanční nestability nebo 
událostí se systémovým dopadem –
členských států, v nichž se subjekty 
náležející do skupiny nacházejí, nebo 
jiných členských států nebo Unie a s cílem 
zajistit kontinuitu zásadních funkcí 
prováděných těmito subjekty, protože 
mohou být snadno včas odděleny, nebo 
jinými prostředky.

okolností širší finanční nestability nebo 
událostí se systémovým dopadem –
členských států, v nichž se subjekty 
náležející do skupiny nacházejí, s ohledem 
na finanční, ekonomickou a společenskou 
stabilitu těchto členských států nebo 
jiných členských států nebo Unie a s cílem 
zajistit kontinuitu zásadních funkcí 
prováděných těmito subjekty, protože 
mohou být snadno včas odděleny, nebo 
jinými prostředky.

Or. en

Odůvodnění

Where resolution will be triggered, it is supposed that the framework of the resolution tools 
and the framework of the use of the Fund, would be as much in line with the resolution plan 
as possible. As stated in the context of Article 6, consideration should be given to the negative 
impact on the economic and social situation in each Member State. In particular, the role 
played by any institution in terms of credit provider to physical persons and SMEs as well as 
in terms of employment provider, should be considered. Thus these considerations are of 
relevance when drawing up the resolution plan or group resolution plan as well. It is 
therefore suggested to complete the provisions by adding a reference to the impact on the 
economy and social stability of a Member State.

Pozměňovací návrh 373
Sławomir Nitras

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zpráva se oznámí dotčenému subjektu 
nebo mateřskému podniku, příslušným 
orgánům a orgánům příslušným k řešení v 
nezúčastněných členských státech, v nichž 
se nacházejí významné pobočky. Musí být 
podložena důvody vedoucími k danému 
posouzení či rozhodnutí a musí uvádět, jak 
toto posouzení či rozhodnutí splňuje 
požadavky přiměřenosti použitých opatření 
stanovené v odstavci 6.

6. Zpráva se oznámí dotčenému subjektu 
nebo mateřskému podniku, příslušným 
orgánům a orgánům příslušným k řešení v 
nezúčastněných členských státech. Musí 
být podložena důvody vedoucími 
k danému posouzení či rozhodnutí a musí 
uvádět, jak toto posouzení či rozhodnutí 
splňuje požadavky přiměřenosti použitých 
opatření stanovené v odstavci 6.

Or. en
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Pozměňovací návrh 374
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zpráva se oznámí dotčenému subjektu 
nebo mateřskému podniku, příslušným 
orgánům a orgánům příslušným k řešení v 
nezúčastněných členských státech, v nichž 
se nacházejí významné pobočky. Musí být 
podložena důvody vedoucími k danému 
posouzení či rozhodnutí a musí uvádět, jak 
toto posouzení či rozhodnutí splňuje 
požadavky přiměřenosti použitých opatření 
stanovené v odstavci 6.

6. Zpráva se oznámí dotčenému subjektu 
nebo mateřskému podniku, příslušným 
orgánům a orgánům příslušným k řešení v
nezúčastněných členských státech, v nichž 
se nacházejí významné pobočky nebo 
dceřiné společnosti. Musí být podložena 
důvody vedoucími k danému posouzení či 
rozhodnutí a musí uvádět, jak toto 
posouzení či rozhodnutí splňuje požadavky 
přiměřenosti použitých opatření stanovené 
v odstavci 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Sławomir Nitras

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Do čtyř měsíců od přijetí zprávy může 
subjekt nebo mateřský podnik předložit 
připomínky a navrhnout výboru 
alternativní opatření, která by mohla 
překážky uvedené ve zprávě odstranit. 
Výbor informuje o veškerých opatřeních 
navržených subjektem nebo mateřským 
podnikem příslušné orgány a orgány 
příslušné k řešení v nezúčastněných 
členských státech, v nichž se nacházejí 
významné pobočky.

7. Do čtyř měsíců od přijetí zprávy může 
subjekt nebo mateřský podnik předložit 
připomínky a navrhnout výboru 
alternativní opatření, která by mohla 
překážky uvedené ve zprávě odstranit. 
Výbor informuje o veškerých opatřeních 
navržených subjektem nebo mateřským 
podnikem příslušné orgány a orgány 
příslušné k řešení v nezúčastněných 
členských státech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 376
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Do čtyř měsíců od přijetí zprávy může 
subjekt nebo mateřský podnik předložit 
připomínky a navrhnout výboru 
alternativní opatření, která by mohla 
překážky uvedené ve zprávě odstranit. 
Výbor informuje o veškerých opatřeních 
navržených subjektem nebo mateřským 
podnikem příslušné orgány a orgány 
příslušné k řešení v nezúčastněných 
členských státech, v nichž se nacházejí 
významné pobočky.

7. Do čtyř měsíců od přijetí zprávy může 
subjekt nebo mateřský podnik nebo 
příslušný orgán či orgán příslušný 
k řešení v nezúčastněném členském státě 
předložit připomínky a navrhnout výboru 
alternativní opatření, která by mohla 
překážky uvedené ve zprávě odstranit. 
Výbor informuje o veškerých opatřeních 
navržených subjektem nebo mateřským 
podnikem příslušné orgány a orgány 
příslušné k řešení v nezúčastněných 
členských státech, v nichž se nacházejí 
významné pobočky nebo dceřiné 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pokud opatření navržená dotčeným 
subjektem nebo mateřským podnikem 
účinně neodstraňují překážky obnovení 
platební schopnosti, výbor po konzultaci s 
příslušným orgánem a případně s 
makroobezřetnostním orgánem přijme 
rozhodnutí, ve kterém uvede, že navržená 
opatření účinně neodstraňují překážky 
obnovení platební schopnosti, a vydá 
vnitrostátním orgánům příslušným k řešení 
pokyn, aby od instituce, mateřského 

8. Pokud opatření navržená dotčeným 
subjektem nebo mateřským podnikem 
účinně neodstraňují překážky obnovení 
platební schopnosti, výbor po konzultaci s 
příslušným orgánem a případně s 
makroobezřetnostním orgánem, 
příslušným orgánem a orgánem 
příslušným k řešení v nezúčastněných 
členských státech přijme rozhodnutí, ve 
kterém uvede, že navržená opatření účinně 
neodstraňují překážky obnovení platební 
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podniku nebo kteréhokoli dceřiného 
podniku dotčené skupiny požadoval přijetí 
jakéhokoli z opatření uvedených v odstavci 
9 na základě těchto kritérií:

schopnosti, a vydá vnitrostátním orgánům 
příslušným k řešení pokyn, aby od 
instituce, mateřského podniku nebo 
kteréhokoli dceřiného podniku dotčené 
skupiny požadoval přijetí jakéhokoli z 
opatření uvedených v odstavci 9 na základě 
těchto kritérií:

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) potřeby zabránit negativním dopadům 
na finanční stabilitu v zúčastněných 
členských státech;

b) potřeby zabránit negativním dopadům 
na finanční stabilitu v zúčastněných 
členských státech, dotčených 
nezúčastněných členských státech a Unii 
jako celku;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) potřeby zabránit negativním dopadům 
na finanční stabilitu v zúčastněných 
členských státech;

b) potřeby zabránit negativním dopadům 
na finanční stabilitu v zúčastněných a 
nezúčastněných členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Sławomir Nitras
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
plní pokyny výboru v souladu s článkem 
26.

10. Vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
plní pokyny výboru v souladu s článkem 
26. V případě řešení problémů 
nesystémové úvěrové instituce může 
vnitrostátní orgán příslušný k řešení, do 
jehož pravomoci tato instituce patří, 
vznést proti pokynům výboru námitky. Po 
vznesení námitek navrhne orgán vlastní 
opatření, která budou účinná teprve po 
schválení na plenárním zasedání výboru 
pro řešení problémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Nezúčastněné členské státy nemohou být 
výborem vázány bez svého souhlasu. 
V případě sporu se daná záležitost 
předloží k závaznému zprostředkování 
orgánu EBA.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výbor z vlastního podnětu nebo na 
návrh vnitrostátního orgánu příslušného 
k řešení může uplatnit zjednodušené 
povinnosti, pokud jde o vypracování plánů 
řešení problémů uvedených v článku 7, 
nebo může udělit výjimku z povinnosti 
vypracovat tyto plány.

1. Výbor uplatní zjednodušené povinnosti, 
pokud jde o vypracování plánů řešení 
problémů uvedených v kapitole 1 směrnice 
o ozdravných postupech a řešení 
problémů bank, nebo může udělit výjimku 
z povinnosti vypracovat tyto plány.

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výbor z vlastního podnětu nebo na 
návrh vnitrostátního orgánu příslušného 
k řešení může uplatnit zjednodušené 
povinnosti, pokud jde o vypracování plánů 
řešení problémů uvedených v článku 7, 
nebo může udělit výjimku z povinnosti 
vypracovat tyto plány.

1. Výbor může uplatnit zjednodušené 
povinnosti, pokud jde o vypracování plánů 
řešení problémů uvedených v článku 7, 
nebo může udělit výjimku z povinnosti 
vypracovat tyto plány.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výbor z vlastního podnětu nebo na 
návrh vnitrostátního orgánu příslušného 
k řešení může uplatnit zjednodušené 
povinnosti, pokud jde o vypracování plánů 
řešení problémů uvedených v článku 7, 

1. Výbor může uplatnit zjednodušené 
povinnosti, pokud jde o vypracování plánů 
řešení problémů uvedených v článku 7, 
nebo může udělit výjimku z povinnosti 
vypracovat tyto plány.
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nebo může udělit výjimku z povinnosti 
vypracovat tyto plány.

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výbor z vlastního podnětu nebo na 
návrh vnitrostátního orgánu příslušného k 
řešení může uplatnit zjednodušené 
povinnosti, pokud jde o vypracování plánů 
řešení problémů uvedených v článku 7, 
nebo může udělit výjimku z povinnosti 
vypracovat tyto plány.

1. Výbor z vlastního podnětu nebo na 
návrh vnitrostátního orgánu příslušného k 
řešení může uplatnit zjednodušené 
povinnosti, pokud jde o vypracování plánů 
řešení problémů uvedených v článku 7, 
pokud to dovoluje směrnice o ozdravných 
postupech a řešení problémů bank [ ].

Or. en

Odůvodnění

Čtvrtá směrnice o kapitálových požadavcích vyžaduje, aby všechny instituce měly plán řešení 
problémů; tento požadavek obsahuje i směrnice o ozdravných postupech a řešení problémů 
bank. 

Pozměňovací návrh 386
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
mohou výboru navrhnout, aby uplatnil 
zjednodušené povinnosti na konkrétní 
instituce či skupiny nebo jim udělil 
výjimku z povinnosti vypracovat plány 
řešení problémů. Uvedený návrh musí být 
odůvodněný a podložený veškerou 

vypouští se
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příslušnou dokumentací.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
mohou výboru navrhnout, aby uplatnil 
zjednodušené povinnosti na konkrétní 
instituce či skupiny nebo jim udělil 
výjimku z povinnosti vypracovat plány 
řešení problémů. Uvedený návrh musí být 
odůvodněný a podložený veškerou 
příslušnou dokumentací.

2. Vnitrostátní orgány příslušné k řešení 
mohou výboru navrhnout, aby uplatnil 
zjednodušené povinnosti, jak to dovoluje 
směrnice o ozdravných postupech a řešení 
problémů bank [ ].  Uvedený návrh musí 
být odůvodněný a podložený veškerou 
příslušnou dokumentací.

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výbor po obdržení návrhu podle 
odstavce 1, nebo pokud jedná z vlastního 
podnětu, provede posouzení dotčené 
instituce nebo skupiny. Při posuzování se 
zohlední potenciální dopad, který by mohl 
mít na finanční trhy, na jiné instituce 
nebo na podmínky financování úpadek 
instituce nebo skupiny vzhledem k povaze 
její obchodní činnosti, její velikosti nebo 
její propojenosti s jinými institucemi nebo 
s finančním systémem obecně.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 389
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Jestliže se vnitrostátní orgán příslušný k 
řešení, který v souladu s odstavcem 1 
navrhl uplatnění zjednodušené povinnosti 
nebo udělení výjimky z povinnosti, 
domnívá, že rozhodnutí uplatnit 
zjednodušenou povinnost nebo udělit 
výjimku z povinnosti musí být zrušeno, 
předloží výboru návrh za tím účelem. V 
takovém případě výbor přijme rozhodnutí 
o navrhovaném zrušení, přičemž plně 
zohlední odůvodnění zrušení, které 
předložil vnitrostátní orgán příslušný k 
řešení, z hlediska prvků stanovených v 
odstavci 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výbor může v souladu s odstavci 3 a 4 
udělit výjimku týkající se povinnosti 
vypracovat plány řešení problémů 
jednotlivým institucím přidruženým k 
ústřednímu subjektu ve smyslu článku 21 
směrnice 2013/36/EU a zcela nebo zčásti 
osvobozeným od obezřetnostních 
požadavků v rámci vnitrostátního práva v 
souladu s čl. 2 odst. 5 směrnice 
2013/36/EU. V takovém případě se 
povinnost vypracovat plán řešení 

vypouští se
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problémů uplatní na ústřední subjekt na 
konsolidovaném základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výbor může udělit výjimku týkající se 
uplatnění povinnosti vypracovat plány 
řešení problémů institucím spadajícím 
pod institucionální systém ochrany v 
souladu s čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. 
575/2013. Při rozhodování o udělení 
výjimky instituci spadající pod 
institucionální systém ochrany výbor zváží, 
zda je pravděpodobné, že daný 
institucionální systém ochrany dokáže 
vyhovět požadavkům, které by na něj byly 
vzneseny ve vztahu k jeho členům 
souběžně.

6. Při rozhodování o udělení výjimky 
instituci spadající pod institucionální 
systém ochrany výbor zváží, zda je 
pravděpodobné, že daný institucionální 
systém ochrany dokáže vyhovět 
požadavkům, které by na něj byly 
vzneseny ve vztahu k jeho členům 
souběžně.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výbor informuje EBA o tom, jak 
uplatňuje odstavce 1, 4 a 5.

7. Výbor informuje EBA o tom, jak 
uplatňuje odstavec 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 393
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výbor po konzultaci s příslušnými 
orgány, včetně ECB, určí minimální 
požadavek na kapitál a způsobilé závazky 
podle odstavce 2 podléhající pravomocem 
odepisovat nebo provádět konverzi, který 
musí instituce a mateřské podniky uvedené 
v článku 2 dodržovat.

1. Výbor po konzultaci s příslušnými 
orgány, včetně ECB, určí minimální 
požadavek na kapitál a způsobilé závazky 
podle odstavce 2 podléhající pravomocem 
odepisovat nebo provádět konverzi, který 
musí instituce a mateřské podniky uvedené 
v článku 2 dodržovat. V případě úvěrových 
institucí, které nejsou aktivní na 
kapitálových trzích, udělí výbor výjimku 
z povinnosti dodržovat tento minimální 
požadavek.

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Minimální požadavek se stanoví jako 
výše kapitálu a způsobilých závazků 
vyjádřená jako procentní podíl celkových 
závazků a kapitálu (bez zahrnutí závazků 
z derivátů) institucí a mateřských podniků 
uvedených v článku 2.

2. Minimální požadavek se stanoví tak, jak 
to určuje směrnice o ozdravných 
postupech a řešení problémů bank [ ].

Or. en

Odůvodnění

Minimální požadavky na kapitál a způsobilé závazky se stanoví v souladu se směrnicí o 
ozdravných postupech a řešení problémů bank,  a tak je opakování textu směrnice v tomto 
článku zbytečné.
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Pozměňovací návrh 395
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Minimální požadavek se stanoví jako 
výše kapitálu a způsobilých závazků 
vyjádřená jako procentní podíl celkových 
závazků a kapitálu (bez zahrnutí závazků 
z derivátů) institucí a mateřských podniků 
uvedených v článku 2.

2. Minimální požadavek se stanoví podle 
pravidel uvedených ve směrnici o 
ozdravných postupech a řešení problémů 
bank.

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 398
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) rozsahu, v jakém má systém pojištění 
vkladů podle čl. 2 odst. 2 [...]* podle 
očekávání přispět k financování řešení 
problémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při určování minimálního požadavku 
uvedeném v odstavci 1 lze stanovit, že 
minimální požadavek na kapitál a 
způsobilé závazky je na konsolidovaném či 
individuálním základě zčásti splněn 
prostřednictvím smluvních nástrojů 
umožňujících odepsání či konverzi.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při určování minimálního požadavku 
uvedeném v odstavci 1 lze stanovit, že 
minimální požadavek na kapitál a 

4. Při určování minimálního požadavku 
uvedeném v odstavci 1 se stanoví, že 
minimální požadavek na kapitál a 
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způsobilé závazky je na konsolidovaném či
individuálním základě zčásti splněn
prostřednictvím smluvních nástrojů 
umožňujících odepsání či konverzi.

způsobilé závazky je splněn na 
konsolidovaném a individuálním základě.
Minimální požadavek může být splněn
prostřednictvím smluvních nástrojů 
umožňujících odepsání či konverzi.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Aby byl nástroj považován za smluvní 
nástroj umožňující odepsání či konverzi 
podle odstavce 4, musí být výbor 
přesvědčen o tom, že tento nástroj:

vypouští se

a) obsahuje smluvní podmínku, podle níž 
v případě, že Komise rozhodne o uplatnění 
nástroje odepsání závazků u dané 
instituce, je dotyčný nástroj v 
požadovaném rozsahu odepsán nebo 
konvertován před odepsáním či konverzí 
jiných způsobilých závazků; a
b) podléhá závazné dohodě, slibu nebo 
ustanovení o podřízenosti, podle nichž v 
běžném úpadkovém řízení stojí až za 
jinými způsobilými závazky a nemůže být 
splacen, dokud nejsou vyrovnány jiné v 
daný okamžik nesplacené způsobilé 
závazky.

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výbor rozhodne o určení uvedeném v 
odstavci 1 v průběhu vypracovávání a 
aktualizace plánů řešení problémů podle 
článku 7.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Výbor informuje ECB a EBA o 
minimálním požadavku, který určil pro 
každou instituci a mateřský podnik podle 
odstavce 1.

8. Výbor informuje ECB a EBA o 
minimálním požadavku, který určil pro 
každou instituci a mateřský podnik podle 
čl. 2 pododstavce 1.

Or. en


