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Pozmeňujúci návrh 83
Auke Zijlstra

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom 
čítaní;

1. zamieta návrh Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Bastiaan Belder

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom 
čítaní;

1. zamieta návrh Komisie;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 85
Auke Zijlstra

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. poukazuje na to, že článok 114 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie nie je 
vhodným právnym základom pre prijatie 
návrhu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86
Auke Zijlstra

Návrh legislatívneho uznesenia
Odsek 1b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. poukazuje na to, že návrh zasahuje do 
vnútroštátnej rozpočtovej zvrchovanosti, 
preto by si vyžadoval zmenu zmluvy, aby 
ho Európska komisia mohla legálne 
predložiť Európskemu parlamentu 
a Rade;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 87
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Od vypuknutia súčasnej 
medzinárodnej finančnej a hospodárskej 
krízy panuje neistota, pokiaľ ide
o množstvo strát hroziacich v európskych 
bankách a nevie sa, v koľkých a v ktorých 
bankách by sa mali uplatňovať postupy 
riešenia krízových situácií, ak by sa 
uplatňovali objektívne a jednotné kritériá. 
JMD má uskutočniť záťažové testy do 
konca roka 2014. Ak budú podľa týchto 
záťažových testov niektoré banky 
potrebovať ďalšie finančné prostriedky, 
mali by ich hradiť majitelia týchto bánk 
a členské štáty, ktoré boli zodpovedné za 
dohľad nad nimi. Jednotný mechanizmus 
riešenia krízových situácií (SRM) možno 
uplatňovať až po vyčistení všetkých 
neproduktívnych historických aktív, 
splnení kapitálových požiadaviek a keď sa 
bankový systém považuje za dobre 
postavený aj v iných ohľadoch. Preto by 
SRM mal začať fungovať až po konci 
roku 2017.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Túto nedostatočnú dôveru a nestabilitu 
na trhu prehlbujú rozdiely vo 

(2) Túto nedostatočnú dôveru a nestabilitu 
na trhu prehlbujú rozdiely vo 



PE521.747v01-00 6/189 AM\1006888SK.doc

SK

vnútroštátnych pravidlách riešenia 
krízových situácií medzi rôznymi 
členskými štátmi a v príslušných 
administratívnych postupoch, ako aj 
absencia jednotného rozhodovacieho 
procesu na úrovni Únie na riešenie 
krízových situácií cezhraničných bánk, 
keďže nezabezpečujú istotu a 
predvídateľnosť v súvislosti s možným 
výsledkom úpadku banky. Rozhodnutia o 
riešení krízových situácií prijaté na 
vnútroštátnej úrovni môžu spôsobiť 
narušenie hospodárskej súťaže a v 
konečnom dôsledku môžu oslabiť 
fungovanie vnútorného trhu.

vnútroštátnych pravidlách riešenia 
krízových situácií medzi rôznymi 
členskými štátmi a v príslušných 
administratívnych postupoch, ako aj 
absencia jednotného rozhodovacieho 
procesu na úrovni Únie na riešenie 
krízových situácií cezhraničných bánk, 
keďže nezabezpečujú istotu a 
predvídateľnosť v súvislosti s možným 
výsledkom úpadku banky. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Väzba medzi štátmi a bankovým 
sektorom, ktorá mala počas krízy 
devastujúce účinky na hospodárstvo 
v celej Únii, by sa mala odstrániť, aby sa 
zmenšila súčasná fragmentácia 
finančných trhov. Hoci bude banková 
únia stáť na pevných základoch až po 
tom, ako sa vytvoria všetky tri piliere, teda 
po vytvorení spoločného európskeho 
mechanizmu pre systémy ochrany 
vkladov, už vytvorenie jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií je 
významným krokom týmto smerom.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 90
Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Neschopnosť niektorých členských 
štátov mať dobre fungujúce inštitúcie 
v oblasti riešenia krízových situácií bánk 
zvyšuje za posledné roky rozsah škôd 
spôsobovaných krízou bankovníctva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Vnútroštátne orgány môžu byť 
motivované zachraňovať banky 
z verejných zdrojov pred pristúpením 
k procesu riešenia krízovej situácie, preto 
bude vytvorenie európskeho mechanizmu 
riešenia krízových situácií zásadne 
dôležité pre vytvorenie rovnosti 
podmienok a neutrálnejšieho prístupu 
k rozhodovaniu o tom, či je nutné riešiť 
krízovú situáciu danej banky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Vnútroštátne pravidlá riešenia (6) Vnútroštátne pravidlá riešenia 
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krízových situácií bánk sa do určitej miery 
harmonizovali smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady []13, v ktorej sa 
stanovila spolupráca orgánov pre riešenie 
krízových situácií v prípade, keď riešia 
úpadok cezhraničných bánk. 
Harmonizácia stanovená smernicou [] 
však ešte nie je dokončená a rozhodovací 
proces nie je centralizovaný. V smernici [] 
sa v zásade stanovujú spoločné nástroje a 
právomoci na riešenie krízových situácií, 
ktoré majú k dispozícii vnútroštátne orgány 
každého členského štátu, ktoré sa však 
môžu rozhodnúť podľa vlastného uváženia, 
ako budú uplatňovať dané nástroje a 
používať vnútroštátne mechanizmy 
financovania na podporu postupov riešenia 
krízových situácií. Smernica [] nezabraňuje 
tomu, aby členské štáty prijímali 
samostatné a potenciálne nekonzistentné 
rozhodnutia týkajúce sa riešenia krízových 
situácií cezhraničných skupín, ktoré môžu 
ovplyvniť výšku celkových nákladov na 
riešenie krízových situácií. Keďže sa v nej 
navyše stanovujú vnútroštátne 
mechanizmy financovania, nezabezpečuje 
dostatočné zníženie závislosti bánk od 
podpory z rozpočtov jednotlivých štátov a 
nezabraňuje prijímaniu rôznych prístupov 
členských štátov k využívaniu 
mechanizmov financovania.

krízových situácií bánk sa do určitej miery 
harmonizovali smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady []13, v ktorej sa 
stanovila spolupráca orgánov pre riešenie 
krízových situácií v prípade, keď riešia 
úpadok cezhraničných bánk. Rozhodovací 
proces však nie je centralizovaný. V 
smernici [] sa v zásade stanovujú spoločné 
nástroje a právomoci na riešenie krízových 
situácií, ktoré majú k dispozícii 
vnútroštátne orgány každého členského 
štátu, ktoré sa však môžu rozhodnúť podľa 
vlastného uváženia, ako budú uplatňovať 
dané nástroje a používať vnútroštátne 
mechanizmy financovania na podporu 
postupov riešenia krízových situácií. 
Smernica [] nezabraňuje tomu, aby členské 
štáty prijímali samostatné a potenciálne 
nekonzistentné rozhodnutia týkajúce sa 
riešenia krízových situácií cezhraničných 
skupín, ktoré môžu ovplyvniť výšku 
celkových nákladov na riešenie krízových 
situácií. Okrem toho umožňuje 
vnútroštátne mechanizmy financovania.

__________________ __________________
13 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre 
ozdravenie a riešenie krízových situácií 
úverových inštitúcií a investičných 
spoločností a ktorou sa menia smernice 
Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, smernice 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a 
nariadenie (EÚ) č. 1093/2010. Ú. v. EÚ C , 
, s. .

13 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre 
ozdravenie a riešenie krízových situácií 
úverových inštitúcií a investičných 
spoločností a ktorou sa menia smernice 
Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, smernice 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a 
nariadenie (EÚ) č. 1093/2010. Ú. v. EÚ C , 
, s. .

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 93
Bastiaan Belder

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Zabezpečenie toho, aby sa v rámci 
Únie prijímali účinné jednotné 
rozhodnutia o riešení krízových situácií 
bánk v úpadku, okrem iného aj v 
súvislosti s používaním financovania 
získaného na úrovni Únie, zohráva 
kľúčovú úlohu z hľadiska dobudovania 
vnútorného trhu s finančnými službami. 
V rámci vnútorného trhu môže úpadok 
bánk v jednom členskom štáte ovplyvniť 
stabilitu finančných trhov v celej Únii. 
Zabezpečenie účinných a jednotných 
pravidiel riešenia krízových situácií a 
rovnocenných podmienok financovania 
riešenia krízových situácií vo všetkých 
členských štátoch je ako prostriedok na 
zachovanie hospodárskej súťaže a 
zlepšenie fungovania vnútorného trhu v 
najlepšom záujme nielen členských štátov, 
v ktorých banky vykonávajú svoju 
činnosť, ale aj všetkých členských štátov 
vo všeobecnosti. Bankové systémy na 
vnútornom trhu sú vo vysokej miere 
navzájom prepojené, bankové skupiny sú 
medzinárodné a banky majú veľký 
percentuálny podiel zahraničných aktív. 
Ak by sa jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií nezriadil, bankové krízy 
v členských štátoch zúčastnených na 
jednotnom mechanizme dohľadu (ďalej
len „JMD“) by mali silnejší negatívny 
systémový vplyv aj na nezúčastnené 
členské štáty. Zriadením jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií sa 
zvýši stabilita bánk v zúčastnených 
členských štátoch a predíde sa 
presahovaniu účinkov kríz do 
nezúčastnených členských štátov, čím sa 
uľahčí fungovanie celého vnútorného 
trhu.

(7) Opatrenia na riešenie zlých úverov 
v súvahách bánk v krajinách 
zasiahnutých krízou nie sú dostatočne 
zaručené, keďže ani na vnútroštátnej 
úrovni, ani na európskej úrovni 
neexistujú ustanovenia o pohotovostnom 
financovaní, ktoré by boli dostatočné na 
splnenie kapitálových požiadaviek. 
Skutočnosť, že neexistuje verejná 
záchytná sieť, je problematická, a to 
najmä kvôli neschopnosti uzavrieť 
dostatočné dohody o spravodlivom 
rozdelení záťaže medzi členskými štátmi 
na jednej strane a medzi eurozónou 
a ostatnými členskými štátmi na strane 
druhej. Okrem toho je nutné prijať 
kvalitné dohody, aby sa zabránilo 
akémukoľvek možnému opakovaniu 
takejto dlhovej nevyváženosti v eurozóne. 
Keďže v tejto súvislosti nebola dosiahnutá 
dohoda na žiadnom účinnom 
mechanizme, nemožno odporučiť vznik 
bankovej únie zahŕňajúcej jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií 
a jednotný fond na riešenie krízových 
situácií bánk.
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Or. nl

Pozmeňujúci návrh 94
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Zabezpečenie toho, aby sa v rámci Únie 
prijímali účinné jednotné rozhodnutia o 
riešení krízových situácií bánk v úpadku, 
okrem iného aj v súvislosti s používaním 
financovania získaného na úrovni Únie, 
zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska 
dobudovania vnútorného trhu s finančnými 
službami. V rámci vnútorného trhu môže 
úpadok bánk v jednom členskom štáte 
ovplyvniť stabilitu finančných trhov v celej 
Únii. Zabezpečenie účinných a jednotných 
pravidiel riešenia krízových situácií a 
rovnocenných podmienok financovania 
riešenia krízových situácií vo všetkých 
členských štátoch je ako prostriedok na 
zachovanie hospodárskej súťaže a 
zlepšenie fungovania vnútorného trhu v 
najlepšom záujme nielen členských štátov, 
v ktorých banky vykonávajú svoju činnosť, 
ale aj všetkých členských štátov vo 
všeobecnosti. Bankové systémy na 
vnútornom trhu sú vo vysokej miere 
navzájom prepojené, bankové skupiny sú 
medzinárodné a banky majú veľký 
percentuálny podiel zahraničných aktív. Ak 
by sa jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií nezriadil, bankové krízy 
v členských štátoch zúčastnených na 
jednotnom mechanizme dohľadu (ďalej len 
„JMD“) by mali silnejší negatívny 
systémový vplyv aj na nezúčastnené 
členské štáty. Zriadením jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií sa 
zvýši stabilita bánk v zúčastnených 
členských štátoch a predíde sa 
presahovaniu účinkov kríz do 

(7) Zabezpečenie toho, aby sa v rámci Únie 
prijímali účinné jednotné rozhodnutia o 
riešení krízových situácií bánk v úpadku, 
okrem iného aj v súvislosti s používaním 
financovania získaného na úrovni Únie, 
zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska 
dobudovania vnútorného trhu s finančnými 
službami. V rámci vnútorného trhu môže 
úpadok bánk v jednom členskom štáte 
ovplyvniť stabilitu finančných trhov v celej 
Únii. Zabezpečenie účinných a jednotných 
pravidiel riešenia krízových situácií a 
rovnocenných podmienok financovania 
riešenia krízových situácií vo všetkých 
členských štátoch je ako prostriedok na 
zachovanie hospodárskej súťaže a 
zlepšenie fungovania vnútorného trhu v 
najlepšom záujme nielen členských štátov, 
v ktorých banky vykonávajú svoju činnosť, 
ale aj všetkých členských štátov vo 
všeobecnosti. Bankové systémy na 
vnútornom trhu sú vo vysokej miere 
navzájom prepojené, bankové skupiny sú 
medzinárodné a banky majú veľký 
percentuálny podiel zahraničných aktív. Ak 
by sa jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií nezriadil, bankové krízy 
v členských štátoch zúčastnených na 
jednotnom mechanizme dohľadu (ďalej len
„JMD“) by mali silnejší negatívny 
systémový vplyv aj na nezúčastnené 
členské štáty. Zriadením jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií sa 
zvýši stabilita bánk v zúčastnených 
členských štátoch a predíde sa 
presahovaniu účinkov kríz do 
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nezúčastnených členských štátov, čím sa 
uľahčí fungovanie celého vnútorného trhu.

nezúčastnených členských štátov, čím sa 
uľahčí fungovanie celého vnútorného trhu.
Mechanizmy spolupráce, pokiaľ ide 
o inštitúcie usadené v zúčastnených aj 
nezúčastnených členských štátoch, musia 
byť jasné, a je dôležité zaistiť, aby 
nezúčastnené členské štáty neboli 
diskriminované.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Corien Wortmann-Kool

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) V záujme obnovy dôvery voči 
bankovému sektoru a jeho dôveryhodnosti 
uskutoční ECB komplexné posúdenie 
súvah všetkých bánk podliehajúcich 
priamemu dohľadu. V prípade tých bánk 
v zúčastnených členských štátoch, ktoré 
nepodliehajú priamemu dohľadu ECB, by 
príslušné orgány v spolupráci s ECB mali 
uskutočniť rovnocenné posúdenie súvahy, 
primerané veľkosti a obchodnému 
modelu banky. To by taktiež prispelo 
k obnove dôveryhodnosti a zaistilo, aby 
všetky banky podliehali kontrole.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Každý súčasný a nový rámec 
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ozdravenia a riešenia krízových situácií 
v bankovníctve v rámci EÚ by sa mal 
riadiť výhradne smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje 
rámec pre ozdravenie a riešenie krízových 
situácií úverových inštitúcií a investičných 
spoločností. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Keďže JMD bude mať menší rozsah 
než SRM, môže nastať situácia, že banka 
podlieha dohľadu na miestnej úrovni, jej 
krízová situácia sa však rieši centrálne. 
Môžu tak vzniknúť koordinačné problémy
a nariadenie o SRM by malo obsahovať 
ustanovenia o riešení týchto problémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Peter Simon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) V bankovej únii by sa zodpovednosť 
a dohľad mali uplatňovať na rovnakej 
úrovni, t. j. krízové situácie bánk, ktoré 
podliehajú priamemu dohľadu na 
európskej úrovni, by sa taktiež mali riešiť 
na európskej úrovni. Príslušný 
vnútroštátny orgán dohľadu by tak mal 
v kontexte spoločného mechanizmu 
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dohľadu zodpovedať za úverové 
inštitúcie, ktoré podliehajú primárne 
dohľadu na vnútroštátnej úrovni.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 99
Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8b) JMD umožňuje, aby členský štát, 
ktorý nepatrí do eurozóny a s JMD 
spolupracuje dobrovoľne, svoju úzku 
spoluprácu s JMD ukončil. Môže tak 
nastať situácia, že sa členský štát 
rozhodne opustiť JMD, na svojom území 
však má inštitúciu, ktorá využíva 
financovanie riešenia krízovej situácie 
z fondu SRM. Nariadenie o SRM by malo 
obsahovať ustanovenia o riešení takejto 
situácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Zatiaľ čo banky v členských štátoch 
mimo JMD využívajú zosúladené 
vnútroštátne mechanizmy dohľadu a 
riešenia krízových situácií a finančné 
zabezpečovacie mechanizmy, na banky v 
členských štátoch zúčastnených na JMD sa 
vzťahujú mechanizmy Únie v oblasti 
dohľadu a vnútroštátne mechanizmy 

(9) Zatiaľ čo banky v členských štátoch 
mimo JMD využívajú zosúladené 
vnútroštátne mechanizmy dohľadu a 
riešenia krízových situácií a finančné 
zabezpečovacie mechanizmy, na banky v 
členských štátoch zúčastnených na JMD sa 
vzťahujú mechanizmy Únie v oblasti 
dohľadu a vnútroštátne mechanizmy 
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riešenia krízových situácií a finančné 
zabezpečovacie mechanizmy. Tento 
nesúlad vytvára znevýhodnenie v 
hospodárskej súťaži pre banky v členských 
štátoch zúčastnených na JMD v porovnaní 
s bankami v ostatných členských štátoch. 
Keďže sa dohľad a riešenie krízových 
situácií vykonávajú na dvoch rôznych 
úrovniach v rámci JMD, intervencia a 
riešenie krízových situácií bánk v 
členských štátoch zúčastnených na JMD by 
neboli až také rýchle, konzistentné a účinné 
ako v prípade bánk v členských štátoch 
mimo JMD. To má negatívne dôsledky pre 
náklady na financovanie týchto bánk a 
vytvára znevýhodnenie v hospodárskej 
súťaži, ktoré poškodzuje členské štáty, v 
ktorých tieto banky vykonávajú svoju 
činnosť, ako aj celkové fungovanie 
vnútorného trhu. Z tohto dôvodu je na 
zaručenie rovnakých podmienok 
nevyhnutný centralizovaný mechanizmus 
riešenia krízových situácií pre všetky banky 
vykonávajúce svoju činnosť v členských 
štátoch zúčastnených na JMD.

riešenia krízových situácií a finančné 
zabezpečovacie mechanizmy. Tento 
nesúlad vytvára znevýhodnenie v 
hospodárskej súťaži pre banky v členských 
štátoch zúčastnených na JMD v porovnaní 
s bankami v ostatných členských štátoch. 
Keďže sa dohľad a riešenie krízových 
situácií vykonávajú na dvoch rôznych 
úrovniach v rámci JMD, intervencia a 
riešenie krízových situácií bánk v 
členských štátoch zúčastnených na JMD by 
neboli až také rýchle, konzistentné a účinné 
ako v prípade bánk v členských štátoch 
mimo JMD. To má negatívne dôsledky pre 
náklady na financovanie týchto bánk a 
vytvára znevýhodnenie v hospodárskej 
súťaži, ktoré poškodzuje členské štáty, v 
ktorých tieto banky vykonávajú svoju 
činnosť, ako aj celkové fungovanie 
vnútorného trhu. Z tohto dôvodu je na 
zaručenie rovnakých podmienok 
nevyhnutný centralizovaný mechanizmus 
riešenia krízových situácií pre banky 
vykonávajúce svoju činnosť v členských 
štátoch zúčastnených na JMD 
a podliehajúce priamemu dohľadu ECB.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Zatiaľ čo banky v členských štátoch 
mimo JMD využívajú zosúladené 
vnútroštátne mechanizmy dohľadu a 
riešenia krízových situácií a finančné 
zabezpečovacie mechanizmy, na banky v 
členských štátoch zúčastnených na JMD sa 
vzťahujú mechanizmy Únie v oblasti 
dohľadu a vnútroštátne mechanizmy 
riešenia krízových situácií a finančné 

(9) Zatiaľ čo banky v členských štátoch 
mimo JMD využívajú zosúladené 
vnútroštátne mechanizmy dohľadu a 
riešenia krízových situácií a finančné 
zabezpečovacie mechanizmy, na banky v 
členských štátoch zúčastnených na JMD sa 
vzťahujú mechanizmy Únie v oblasti 
dohľadu a vnútroštátne mechanizmy 
riešenia krízových situácií a finančné 
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zabezpečovacie mechanizmy. Tento 
nesúlad vytvára znevýhodnenie v 
hospodárskej súťaži pre banky v členských 
štátoch zúčastnených na JMD v porovnaní 
s bankami v ostatných členských štátoch. 
Keďže sa dohľad a riešenie krízových 
situácií vykonávajú na dvoch rôznych 
úrovniach v rámci JMD, intervencia a 
riešenie krízových situácií bánk v 
členských štátoch zúčastnených na JMD by 
neboli až také rýchle, konzistentné a účinné 
ako v prípade bánk v členských štátoch 
mimo JMD. To má negatívne dôsledky pre 
náklady na financovanie týchto bánk a 
vytvára znevýhodnenie v hospodárskej 
súťaži, ktoré poškodzuje členské štáty, v 
ktorých tieto banky vykonávajú svoju 
činnosť, ako aj celkové fungovanie 
vnútorného trhu. Z tohto dôvodu je na 
zaručenie rovnakých podmienok 
nevyhnutný centralizovaný mechanizmus 
riešenia krízových situácií pre všetky 
banky vykonávajúce svoju činnosť v 
členských štátoch zúčastnených na JMD.

zabezpečovacie mechanizmy. Tento 
nesúlad vytvára znevýhodnenie v 
hospodárskej súťaži pre banky v členských 
štátoch zúčastnených na JMD v porovnaní 
s bankami v ostatných členských štátoch. 
Keďže sa dohľad a riešenie krízových 
situácií vykonávajú na dvoch rôznych 
úrovniach v rámci JMD, intervencia a 
riešenie krízových situácií bánk v 
členských štátoch zúčastnených na JMD by 
neboli až také rýchle, konzistentné a účinné 
ako v prípade bánk v členských štátoch 
mimo JMD. To má negatívne dôsledky pre 
náklady na financovanie týchto bánk a 
vytvára znevýhodnenie v hospodárskej 
súťaži, ktoré poškodzuje členské štáty, v 
ktorých tieto banky vykonávajú svoju 
činnosť, ako aj celkové fungovanie 
vnútorného trhu. Z tohto dôvodu je na 
zaručenie rovnakých podmienok 
nevyhnutný centralizovaný mechanizmus 
riešenia krízových situácií pre všetky 
banky vykonávajúce svoju činnosť v 
členských štátoch zúčastnených na JMD.
Je maximálne dôležité chrániť 
fungovanie vnútorného trhu. Vytvorenie
SRM by nemalo viesť k diskriminácii 
nezúčastnených členských štátov, 
napríklad pokiaľ ide o riešenie krízových 
situácií cezhraničných bánk.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Rozdelenie zodpovednosti v oblasti 
riešenia krízových situácií medzi 
vnútroštátnu úroveň a úroveň Únie by sa 
malo zosúladiť s rozdelením zodpovednosti 
v oblasti dohľadu medzi týmito úrovňami. 

(10) Rozdelenie zodpovednosti v oblasti 
riešenia krízových situácií medzi 
vnútroštátnu úroveň a úroveň Únie by sa 
malo zosúladiť s rozdelením zodpovednosti 
v oblasti dohľadu medzi týmito úrovňami. 
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Pokiaľ dohľad zostane na vnútroštátnej 
úrovni v členskom štáte, tento členský štát 
by mal zostať zodpovedný za finančné 
dôsledky úpadku banky. Jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií 
by sa mal preto rozšíriť na banky a 
finančné inštitúcie, ktoré sú usadené v 
členských štátoch zúčastnených na JMD a 
ktoré podliehajú dohľadu ECB v rámci 
JMD. Jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií by sa nemal vzťahovať 
na banky usadené v členských štátoch 
nezúčastnených na JMD. Keby sa na takéto 
členské štáty vzťahoval jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií, 
vznikli by tak pre ne nesprávne stimuly. 
Najmä orgány dohľadu v týchto 
členských štátoch by mohli zaujať 
zhovievavejší postoj voči bankám 
patriacim do ich jurisdikcie, keďže by 
finančné riziká úpadku týchto bánk 
nemuseli znášať v plnom rozsahu. Z tohto 
dôvodu by sa v záujme zabezpečenia 
paralelnosti s JMD mal jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií 
vzťahovať na členské štáty zúčastnené na 
JMD. Ak členské štáty vstúpia do JMD, 
mal by sa na ne automaticky vzťahovať aj 
jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií. V konečnom dôsledku sa očakáva, 
že jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií sa rozšíri na celý 
vnútorný trh.

Pokiaľ dohľad zostane na vnútroštátnej 
úrovni v členskom štáte, tento členský štát 
by mal zostať zodpovedný za finančné 
dôsledky úpadku banky. Jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií 
by sa mal preto rozšíriť na banky a 
finančné inštitúcie, ktoré sú usadené v 
členských štátoch zúčastnených na JMD a 
ktoré podliehajú dohľadu ECB v rámci 
JMD. Jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií by sa nemal vzťahovať 
na banky usadené v členských štátoch 
nezúčastnených na JMD. Keby sa na takéto 
členské štáty vzťahoval jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií, 
opakoval by sa tak jurisdikčný nesúlad, 
ktorý chce toto nariadenie v prípade JMD 
vyriešiť. Z tohto dôvodu by sa v záujme 
zabezpečenia paralelnosti s JMD mal 
jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií vzťahovať na členské štáty 
zúčastnené na JMD. Ak členské štáty 
vstúpia do JMD, mal by sa na ne 
automaticky vzťahovať aj jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií. V 
konečnom dôsledku sa očakáva, že 
jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií sa rozšíri na celý vnútorný trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Pri vytváraní SRM a súbežne s tým, 
čo sa uskutočnilo v prípade JMD, by mala 



AM\1006888SK.doc 17/189 PE521.747v01-00

SK

byť rada poverená prípravou memoranda 
o porozumení v oblasti pravidiel 
a postupov, ktoré majú uplatňovať 
vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií a rada. Rada by mala 
mať na starosti prípravu plánov riešenia 
krízových situácií úverových inštitúcií, 
ktoré podliehajú priamemu dohľadu ECB 
v rámci JMD, ako aj všetkých 
cezhraničných inštitúcií a skupín, zatiaľ 
čo vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií by mali mať na starosti 
prípravu plánov riešenia krízových 
situácií úverových inštitúcií, ktoré sa 
nachádzajú výhradne v ich členskom štáte 
a nie sú cezhraničnými subjektmi, hoci aj 
tie podliehajú konečnému schváleniu 
radou. Rovnaká zásada by sa mala 
uplatňovať v oblasti prijímania systémov 
riešenia krízových situácií a krokov 
v tomto smere na základe dôslednej 
a úzkej spolupráce.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10b) Vytvorenie bankovej únie je projekt, 
ktorý by sa nemal podceňovať, a to ani 
jeho ciele, ani jeho neočakávané dôsledky. 
Hoci je jednotný finančný rámec 
potrebný, európske inštitúcie a členské 
štáty by si mali zosúladiť svoje postoje 
k tomuto projektu, aby sa dosiahol úplný 
a spoľahlivý úspešný rámec.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 105
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10c) Je nutné dosiahnuť vyváženosť 
prístupu z hľadiska predvídateľnosti 
a flexibility, aby sa neohrozila budúcnosť 
nášho bankového systému. Vyvážený 
prístup z hľadiska úlohy ústredných 
orgánov a vnútroštátnych orgánov by sa 
mal zachovať a významná úloha 
vnútroštátnych orgánov by sa nikdy 
nemala podceňovať. Vplyv celého 
projektu na významných nezaistených 
veriteľov by sa mal starostlivo posúdiť, 
a to vrátane nižších očakávaných strát 
v rámci riešenia krízových situácií, než 
aké možno očakávať v platobnej 
neschopnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10d) Pred nadobudnutím účinnosti 
jednotného mechanizmu dohľadu by sa 
mali smernica o ozdravení a riešení 
krízových situácií bánk a jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií 
čo najviac zosúladiť, najmä preto, aby sa 
zabránilo nepriaznivým neočakávaným 
dôsledkom v rámci možných prípadov 
riešenia krízových situácií úverových 
inštitúcií, ktoré môžu nastať 
v prechodnom období, konkrétne 
v členských štátoch s vyšším štátnym 
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úverovým rizikom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Peter Simon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Kľúčovým prvkom, bez ktorého by 
jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií nemohol riadne fungovať, je 
jednotný fond na riešenie krízových 
situácií bánk (ďalej len „fond“). Rôzne 
systémy vnútroštátneho financovania by 
narušili uplatňovanie jednotných 
pravidiel riešenia krízových situácií bánk 
na vnútornom trhu. Fond by mal pomôcť 
zabezpečiť jednotné administratívne 
postupy pri financovaní riešenia 
krízových situácií a zabrániť vytváraniu 
prekážok pri uplatňovaní základných 
slobôd alebo narúšaniu hospodárskej 
súťaže v dôsledku rozdielnych 
vnútroštátnych postupov. Fond by mali 
financovať priamo banky a mal by sa 
združovať na úrovni Únie, aby sa zdroje na 
riešenie krízových situácií mohli 
objektívne rozdeľovať medzi členské štáty, 
čím by sa zvýšila finančná stabilita a 
obmedzila súvislosť medzi vnímanou 
fiškálnou pozíciou jednotlivých členských 
štátov a nákladmi na financovanie bánk a 
spoločností vykonávajúcich svoju činnosť 
v týchto členských štátoch.

(11) Kľúčovým prvkom, bez ktorého by 
jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií nemohol riadne fungovať, je 
jednotný fond na riešenie krízových 
situácií bánk (ďalej len „fond“). Fond by 
mali financovať priamo banky a mal by sa 
združovať na úrovni Únie, aby sa zdroje na 
riešenie krízových situácií mohli 
objektívne rozdeľovať medzi členské štáty, 
čím by sa zvýšila finančná stabilita a 
obmedzila súvislosť medzi vnímanou 
fiškálnou pozíciou jednotlivých členských 
štátov a nákladmi na financovanie 
veľkých, systémovo relevantných bánk a 
spoločností vykonávajúcich svoju činnosť 
v týchto členských štátoch. Úverové 
inštitúcie, ktoré platia do fondu, by mali 
mať výnimku z povinnosti prispievať do 
vnútroštátnych fondov na riešenie 
krízových situácií, aby sa zabránilo 
zdvojovaniu platieb.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 108
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Kľúčovým prvkom, bez ktorého by 
jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií nemohol riadne fungovať, je 
jednotný fond na riešenie krízových 
situácií bánk (ďalej len „fond“). Rôzne 
systémy vnútroštátneho financovania by 
narušili uplatňovanie jednotných pravidiel 
riešenia krízových situácií bánk na 
vnútornom trhu. Fond by mal pomôcť 
zabezpečiť jednotné administratívne 
postupy pri financovaní riešenia krízových 
situácií a zabrániť vytváraniu prekážok pri 
uplatňovaní základných slobôd alebo 
narúšaniu hospodárskej súťaže v dôsledku 
rozdielnych vnútroštátnych postupov. 
Fond by mali financovať priamo banky a 
mal by sa združovať na úrovni Únie, aby 
sa zdroje na riešenie krízových situácií 
mohli objektívne rozdeľovať medzi 
členské štáty, čím by sa zvýšila finančná 
stabilita a obmedzila súvislosť medzi 
vnímanou fiškálnou pozíciou jednotlivých 
členských štátov a nákladmi na 
financovanie bánk a spoločností 
vykonávajúcich svoju činnosť v týchto 
členských štátoch.

(11) Kľúčovým prvkom, bez ktorého by 
jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií nemohol riadne fungovať, je sieť 
vnútroštátnych fondov na riešenie 
krízových situácií bánk (ďalej len „fond“). 
Rôzne systémy vnútroštátneho 
financovania by narušili uplatňovanie 
jednotných pravidiel riešenia krízových 
situácií bánk na vnútornom trhu. Fond by 
mal pomôcť zabezpečiť jednotné 
administratívne postupy pri financovaní 
riešenia krízových situácií a zabrániť 
vytváraniu prekážok pri uplatňovaní 
základných slobôd alebo narúšaniu 
hospodárskej súťaže v dôsledku 
rozdielnych vnútroštátnych postupov. 
Vnútroštátne fondy by mali financovať 
priamo banky a mali by sa združovať na 
úrovni Únie, aby sa zdroje na riešenie 
krízových situácií mohli objektívne 
rozdeľovať medzi členské štáty. Na 
financovaní by sa podľa podielu 
finančnej aktivity podieľali len 
vnútroštátne fondy na riešenie krízových 
situácií tých členských štátov, v ktorých 
banka, ktorej krízová situácia sa rieši, 
pôsobí, čím by sa zvýšila finančná stabilita 
a obmedzila súvislosť medzi vnímanou 
fiškálnou pozíciou jednotlivých členských 
štátov a nákladmi na financovanie bánk a 
spoločností vykonávajúcich svoju činnosť 
v týchto členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Kľúčovým prvkom, bez ktorého by 
jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií nemohol riadne fungovať, je 
jednotný fond na riešenie krízových 
situácií bánk (ďalej len „fond“). Rôzne 
systémy vnútroštátneho financovania by 
narušili uplatňovanie jednotných pravidiel 
riešenia krízových situácií bánk na 
vnútornom trhu. Fond by mal pomôcť 
zabezpečiť jednotné administratívne 
postupy pri financovaní riešenia krízových 
situácií a zabrániť vytváraniu prekážok pri 
uplatňovaní základných slobôd alebo 
narúšaniu hospodárskej súťaže v dôsledku 
rozdielnych vnútroštátnych postupov. Fond 
by mali financovať priamo banky a mal by 
sa združovať na úrovni Únie, aby sa zdroje 
na riešenie krízových situácií mohli 
objektívne rozdeľovať medzi členské štáty, 
čím by sa zvýšila finančná stabilita a 
obmedzila súvislosť medzi vnímanou 
fiškálnou pozíciou jednotlivých členských 
štátov a nákladmi na financovanie bánk a 
spoločností vykonávajúcich svoju činnosť 
v týchto členských štátoch.

(11) Kľúčovým prvkom, bez ktorého by 
jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií nemohol riadne fungovať, je 
jednotný fond na riešenie krízových 
situácií bánk (ďalej len „fond“). Rôzne 
systémy vnútroštátneho financovania by 
narušili uplatňovanie jednotných pravidiel 
riešenia krízových situácií bánk na 
vnútornom trhu. Fond by mal pomôcť 
zabezpečiť jednotné administratívne 
postupy pri financovaní riešenia krízových 
situácií a zabrániť vytváraniu prekážok pri 
uplatňovaní základných slobôd alebo 
narúšaniu hospodárskej súťaže v dôsledku 
rozdielnych vnútroštátnych postupov. Fond 
by mali financovať priamo banky a mal by 
sa združovať na úrovni Únie, aby sa zdroje 
na riešenie krízových situácií mohli 
objektívne rozdeľovať medzi členské štáty, 
čím by sa zvýšila finančná stabilita a 
obmedzila súvislosť medzi vnímanou 
fiškálnou pozíciou jednotlivých členských 
štátov a nákladmi na financovanie bánk a 
spoločností vykonávajúcich svoju činnosť 
v týchto členských štátoch. Zúčastnené 
banky by mali prispievať k financovaniu 
jedného systému, a to buď 
vnútroštátneho, alebo jednotného fondu 
na riešenie krízových situácií. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Kľúčovým prvkom, bez ktorého by 
jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií nemohol riadne fungovať, je 

(11) Kľúčovým prvkom, bez ktorého by 
jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií nemohol riadne fungovať, je 
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jednotný fond na riešenie krízových 
situácií bánk (ďalej len „fond“). Rôzne 
systémy vnútroštátneho financovania by 
narušili uplatňovanie jednotných pravidiel 
riešenia krízových situácií bánk na 
vnútornom trhu. Fond by mal pomôcť 
zabezpečiť jednotné administratívne 
postupy pri financovaní riešenia krízových 
situácií a zabrániť vytváraniu prekážok pri 
uplatňovaní základných slobôd alebo 
narúšaniu hospodárskej súťaže v dôsledku 
rozdielnych vnútroštátnych postupov. Fond 
by mali financovať priamo banky a mal by 
sa združovať na úrovni Únie, aby sa zdroje 
na riešenie krízových situácií mohli 
objektívne rozdeľovať medzi členské štáty, 
čím by sa zvýšila finančná stabilita a 
obmedzila súvislosť medzi vnímanou 
fiškálnou pozíciou jednotlivých členských 
štátov a nákladmi na financovanie bánk a 
spoločností vykonávajúcich svoju činnosť 
v týchto členských štátoch.

jednotný fond na riešenie krízových 
situácií bánk (ďalej len „fond“). Rôzne 
systémy vnútroštátneho financovania by 
narušili uplatňovanie jednotných pravidiel 
riešenia krízových situácií bánk na 
vnútornom trhu. Fond by mal pomôcť 
zabezpečiť jednotné administratívne 
postupy pri financovaní riešenia krízových 
situácií a zabrániť vytváraniu prekážok pri 
uplatňovaní základných slobôd alebo 
narúšaniu hospodárskej súťaže v dôsledku 
rozdielnych vnútroštátnych postupov. Fond 
by mali financovať priamo banky a mal by 
sa združovať na úrovni Únie, aby sa zdroje 
na riešenie krízových situácií mohli 
objektívne rozdeľovať medzi členské štáty, 
čím by sa zvýšila finančná stabilita a 
obmedzila súvislosť medzi vnímanou 
fiškálnou pozíciou jednotlivých členských 
štátov a nákladmi na financovanie bánk a 
spoločností vykonávajúcich svoju činnosť 
v týchto členských štátoch. Aby sa 
zachoval právny základ uvedený v článku 
114 ZFEÚ a aby sa uvedená väzba ešte 
viac rozbila, mal by existovať zákaz toho, 
aby rozhodnutia jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií priamo 
zasahovali do fiškálnych zodpovedností 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Corien Wortmann-Kool

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Centralizované uplatňovanie pravidiel 
riešenia krízových situácií bánk 
stanovených v smernici [] jednotným 
orgánom Únie pre riešenie krízových 
situácií v zúčastnených členských štátoch 
možno zabezpečiť len vtedy, keď sú 

(13) Centralizované uplatňovanie pravidiel 
riešenia krízových situácií bánk 
stanovených v smernici [] jednotným 
orgánom Únie pre riešenie krízových 
situácií v zúčastnených členských štátoch 
možno zabezpečiť len vtedy, keď sú 
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pravidlá týkajúce sa zriadenia a fungovania 
jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií priamo uplatniteľné v členských 
štátoch s cieľom zabrániť rozdielnym 
výkladom v členských štátoch. To by malo 
priniesť prospech vnútornému trhu ako 
celku, pretože to pomôže zabezpečiť 
spravodlivú hospodársku súťaž a odstrániť 
prekážky slobodného uplatňovania 
základných slobôd, a to nie len v 
zúčastnených členských štátoch, ale na 
celom vnútornom trhu.

pravidlá týkajúce sa zriadenia a fungovania 
jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií priamo uplatniteľné v členských 
štátoch s cieľom zabrániť rozdielnym 
výkladom v členských štátoch. Aby sa 
zaistilo harmonizované uplatňovanie 
nástrojov riešenia krízových situácií, mala 
by rada spolu s Komisiou prijať príručku 
k riešeniu krízových situácií uvádzajúcu 
jasné a podrobné usmernenia 
k používaniu nástroja riešenia krízových 
situácií uvedeného v smernici []. To by 
malo priniesť prospech vnútornému trhu 
ako celku, pretože to pomôže zabezpečiť 
spravodlivú hospodársku súťaž a odstrániť 
prekážky slobodného uplatňovania 
základných slobôd, a to nie len v 
zúčastnených členských štátoch, ale na 
celom vnútornom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Centralizované uplatňovanie pravidiel 
riešenia krízových situácií bánk 
stanovených v smernici [] jednotným 
orgánom Únie pre riešenie krízových 
situácií v zúčastnených členských štátoch 
možno zabezpečiť len vtedy, keď sú 
pravidlá týkajúce sa zriadenia a fungovania 
jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií priamo uplatniteľné v členských 
štátoch s cieľom zabrániť rozdielnym 
výkladom v členských štátoch. To by malo 
priniesť prospech vnútornému trhu ako 
celku, pretože to pomôže zabezpečiť 
spravodlivú hospodársku súťaž a odstrániť 
prekážky slobodného uplatňovania 
základných slobôd, a to nie len v 

(13) Centralizované uplatňovanie pravidiel 
riešenia krízových situácií bánk 
stanovených v smernici [] jednotným 
mechanizmom Únie na riešenie krízových 
situácií v zúčastnených členských štátoch 
možno zabezpečiť len vtedy, keď sú 
pravidlá týkajúce sa zriadenia a fungovania 
jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií priamo uplatniteľné v členských 
štátoch s cieľom zabrániť rozdielnym 
výkladom v členských štátoch. To by malo 
priniesť prospech vnútornému trhu ako 
celku, pretože to pomôže zabezpečiť 
spravodlivú hospodársku súťaž a odstrániť 
prekážky slobodného uplatňovania 
základných slobôd, a to nie len v 
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zúčastnených členských štátoch, ale na 
celom vnútornom trhu.

zúčastnených členských štátoch, ale na 
celom vnútornom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Peter Simon, Udo Bullmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií by sa mal rovnako ako 
nariadenie Rady (EÚ) č. …/… vzťahovať 
na všetky úverové inštitúcie usadené v 
zúčastnených členských štátoch. V rámci 
jednotného mechanizmu riešenia 
krízových situácií by však malo byť možné 
riešiť krízovú situáciu akejkoľvek 
úverovej inštitúcie v zúčastnenom 
členskom štáte priamo, aby sa na 
vnútornom trhu predchádzalo asymetriám 
pri zaobchádzaní s inštitúciami v úpadku 
a veriteľmi v priebehu procesu riešenia 
krízových situácií. Pokiaľ materské 
spoločnosti, investičné spoločnosti a 
finančné inštitúcie podliehajú dohľadu 
ECB na konsolidovanom základe, mali by 
sa zahrnúť do rozsahu pôsobnosti 
jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií. Hoci ECB nad týmito inštitúciami 
nebude vykonávať individuálny dohľad, 
bude jediným orgánom dohľadu, ktorý 
bude mať celkový prehľad o riziku, 
ktorému je vystavená skupina a nepriamo 
jej jednotliví členovia. Ak by sa z rozsahu 
pôsobnosti jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií vylúčili 
subjekty, ktoré podliehajú dohľadu na 
konsolidovanom základe v rozsahu 
právomoci ECB, bolo by nemožné 
plánovať riešenie krízových situácií 
bankových skupín a prijať stratégiu 
riešenia krízových situácií skupín a

(14) V bankovej únii by sa zodpovednosť 
a dohľad mali uplatňovať na rovnakej 
úrovni. Krízové situácie bánk, ktoré 
podliehajú priamemu dohľadu na 
európskej úrovni, by sa taktiež mali riešiť 
na európskej úrovni. Jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií 
by sa tak mal týkať všetkých úverových 
inštitúcií, ktoré podliehajú priamemu 
dohľadu ECB. Pokiaľ materské 
spoločnosti, investičné spoločnosti a 
finančné inštitúcie podliehajú dohľadu 
ECB na konsolidovanom základe, mali by 
sa zahrnúť do rozsahu pôsobnosti 
jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií. Hoci ECB nad týmito inštitúciami 
nebude vykonávať individuálny dohľad, 
bude jediným orgánom dohľadu, ktorý 
bude mať celkový prehľad o riziku, 
ktorému je vystavená skupina a nepriamo 
jej jednotliví členovia. Ak by sa z rozsahu 
pôsobnosti jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií vylúčili 
subjekty, ktoré podliehajú dohľadu na 
konsolidovanom základe v rozsahu 
právomoci ECB, bolo by nemožné 
plánovať riešenie krízových situácií 
bankových skupín a prijať stratégiu 
riešenia krízových situácií skupín a 
zároveň by sa podstatne znížila účinnosť 
akýchkoľvek rozhodnutí o riešení 
krízových situácií.
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zároveň by sa podstatne znížila účinnosť 
akýchkoľvek rozhodnutí o riešení 
krízových situácií.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 114
Burkhard Balz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií by sa mal rovnako ako 
nariadenie Rady (EÚ) č. …/… vzťahovať 
na všetky úverové inštitúcie usadené v 
zúčastnených členských štátoch. V rámci 
jednotného mechanizmu riešenia 
krízových situácií by však malo byť možné 
riešiť krízovú situáciu akejkoľvek 
úverovej inštitúcie v zúčastnenom 
členskom štáte priamo, aby sa na 
vnútornom trhu predchádzalo asymetriám 
pri zaobchádzaní s inštitúciami v úpadku 
a veriteľmi v priebehu procesu riešenia 
krízových situácií. Pokiaľ materské 
spoločnosti, investičné spoločnosti a 
finančné inštitúcie podliehajú dohľadu 
ECB na konsolidovanom základe, mali by 
sa zahrnúť do rozsahu pôsobnosti 
jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií. Hoci ECB nad týmito inštitúciami 
nebude vykonávať individuálny dohľad, 
bude jediným orgánom dohľadu, ktorý 
bude mať celkový prehľad o riziku, 
ktorému je vystavená skupina a nepriamo 
jej jednotliví členovia. Ak by sa z rozsahu 
pôsobnosti jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií vylúčili 
subjekty, ktoré podliehajú dohľadu na 
konsolidovanom základe v rozsahu 
právomoci ECB, bolo by nemožné 
plánovať riešenie krízových situácií 
bankových skupín a prijať stratégiu 

(14) V rámci bankovej únie by sa malo 
rozlišovať medzi dohľadom nad 
úverovými inštitúciami a riešením ich 
krízových situácií na európskej 
a vnútroštátnej úrovni. Úverové inštitúcie, 
ktoré podliehajú priamemu dohľadu na 
európskej úrovni v rámci JMD, by mali 
patriť do pôsobnosti tohto nariadenia. 
Jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií by sa preto mal týkať všetkých 
úverových inštitúcií, ktoré podliehajú 
priamemu dohľadu ECB. Krízové situácie 
úverových inštitúcií, ktoré podliehajú 
dohľadu na vnútroštátnej úrovni, by sa 
mali riešiť taktiež na vnútroštátnej 
úrovni. Pokiaľ materské spoločnosti, 
investičné spoločnosti a finančné inštitúcie 
podliehajú dohľadu ECB na 
konsolidovanom základe, mali by sa 
zahrnúť do rozsahu pôsobnosti jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií. 
Hoci ECB nad týmito inštitúciami nebude 
vykonávať individuálny dohľad, bude 
jediným orgánom dohľadu, ktorý bude mať 
celkový prehľad o riziku, ktorému je 
vystavená skupina a nepriamo jej jednotliví 
členovia. Ak by sa z rozsahu pôsobnosti 
jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií vylúčili subjekty, ktoré podliehajú 
dohľadu na konsolidovanom základe v 
rozsahu právomoci ECB, bolo by nemožné 
plánovať riešenie krízových situácií 
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riešenia krízových situácií skupín a 
zároveň by sa podstatne znížila účinnosť 
akýchkoľvek rozhodnutí o riešení 
krízových situácií.

bankových skupín a prijať stratégiu 
riešenia krízových situácií skupín a 
zároveň by sa podstatne znížila účinnosť 
akýchkoľvek rozhodnutí o riešení 
krízových situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií by sa mal rovnako ako 
nariadenie Rady (EÚ) č. …/… vzťahovať 
na všetky úverové inštitúcie usadené v 
zúčastnených členských štátoch. V rámci 
jednotného mechanizmu riešenia 
krízových situácií by však malo byť možné 
riešiť krízovú situáciu akejkoľvek 
úverovej inštitúcie v zúčastnenom 
členskom štáte priamo, aby sa na 
vnútornom trhu predchádzalo asymetriám 
pri zaobchádzaní s inštitúciami v úpadku 
a veriteľmi v priebehu procesu riešenia 
krízových situácií. Pokiaľ materské 
spoločnosti, investičné spoločnosti a 
finančné inštitúcie podliehajú dohľadu 
ECB na konsolidovanom základe, mali by 
sa zahrnúť do rozsahu pôsobnosti 
jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií. Hoci ECB nad týmito inštitúciami 
nebude vykonávať individuálny dohľad, 
bude jediným orgánom dohľadu, ktorý 
bude mať celkový prehľad o riziku, 
ktorému je vystavená skupina a nepriamo 
jej jednotliví členovia. Ak by sa z rozsahu 
pôsobnosti jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií vylúčili 
subjekty, ktoré podliehajú dohľadu na 
konsolidovanom základe v rozsahu 
právomoci ECB, bolo by nemožné 

(14) Pokiaľ materské spoločnosti, 
investičné spoločnosti a finančné inštitúcie 
podliehajú dohľadu ECB na 
konsolidovanom základe, mali by sa 
zahrnúť do rozsahu pôsobnosti jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií. 
Hoci ECB nad týmito inštitúciami nebude 
vykonávať individuálny dohľad, bude 
jediným orgánom dohľadu, ktorý bude mať 
celkový prehľad o riziku, ktorému je 
vystavená skupina a nepriamo jej jednotliví 
členovia. Ak by sa z rozsahu pôsobnosti 
jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií vylúčili subjekty, ktoré podliehajú 
dohľadu na konsolidovanom základe v 
rozsahu právomoci ECB, bolo by nemožné 
plánovať riešenie krízových situácií 
bankových skupín a prijať stratégiu 
riešenia krízových situácií skupín a 
zároveň by sa podstatne znížila účinnosť 
akýchkoľvek rozhodnutí o riešení 
krízových situácií.
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plánovať riešenie krízových situácií 
bankových skupín a prijať stratégiu 
riešenia krízových situácií skupín a 
zároveň by sa podstatne znížila účinnosť 
akýchkoľvek rozhodnutí o riešení 
krízových situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V rámci jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií by sa mali 
rozhodnutia prijímať na najprimeranejšej 
úrovni.

(15) V rámci jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií by sa mali 
rozhodnutia prijímať na najprimeranejšej 
úrovni. Preto by sa mala v rámci 
jednotného mechanizmu riešenia 
krízových situácií vytvoriť rada pre 
riešenie krízových situácií (ďalej len 
„rada“) vystupujúca ako jednotný orgán 
pre riešenie krízových situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Corien Wortmann-Kool

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V rámci jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií by sa mali 
rozhodnutia prijímať na najprimeranejšej 
úrovni.

(15) V rámci jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií by sa mali 
rozhodnutia prijímať na najprimeranejšej 
úrovni. Rada, a najmä jej výkonné 
zasadnutie, by mala mať právomoc 
pripravovať a prijímať všetky 
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rozhodnutia o postupe riešenia krízovej 
situácie v čo najširšom možnom rozsahu, 
pri súčasnom rešpektovaní úlohy Komisie, 
ako je uvedená v ZFEÚ, najmä v jej 
článkoch 114 a 107.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Burkhard Balz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) ECB má ako orgán dohľadu v rámci 
JMD najlepšie možnosti posúdiť, či je 
úverová inštitúcia v úpadku alebo či 
pravdepodobne bude v úpadku a či 
neexistujú žiadne reálne vyhliadky na to, 
že by nejaké alternatívne opatrenie 
súkromného sektora alebo orgánu dohľadu 
zabránilo jej úpadku v primeranom 
časovom horizonte. Rada by mala po 
prijatí oznámenia ECB poskytnúť 
odporúčanie Komisii. Vzhľadom na 
potrebu vyvážiť rôzne príslušné záujmy by 
Komisia mala rozhodnúť, či krízovú 
situáciu inštitúcie začne riešiť alebo nie, a 
takisto by mala prijať rozhodnutie o 
jednoznačnom a podrobnom rámci pre 
riešenie krízových situácií, v ktorom sa 
stanovujú opatrenia na riešenie krízových 
situácií, ktoré má prijať rada. V tomto 
rámci by rada mala rozhodnúť o 
programe riešenia krízových situácií a 
dať inštrukcie vnútroštátnym orgánom 
pre riešenie krízových situácií v súvislosti 
s nástrojmi a právomocami na riešenie 
krízových situácií, ktoré sa majú 
vykonávať na vnútroštátnej úrovni.

(16) ECB má ako orgán dohľadu v rámci 
JMD najlepšie možnosti posúdiť, či je 
úverová inštitúcia v úpadku alebo či 
pravdepodobne bude v úpadku a či 
neexistujú žiadne reálne vyhliadky na to, 
že by nejaké alternatívne opatrenie 
súkromného sektora alebo orgánu dohľadu 
zabránilo jej úpadku v primeranom 
časovom horizonte. 

Or. en
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Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 16 ods. 6 Komisia nemá mať žiadnu vedúcu 
úlohu v rámci procesu riešenia krízovej situácie a nemá mať žiadne rozhodovacie právomoci 
súvisiace s riešením krízovej situácie úverovej inštitúcie. Preto Komisia nesmie rozhodovať 
o tom, či sa krízová situácia subjektu má alebo nemá začať riešiť, keďže by šlo o prekročenie 
jej právomocí.

Pozmeňujúci návrh 119
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) ECB má ako orgán dohľadu v rámci 
JMD najlepšie možnosti posúdiť, či je 
úverová inštitúcia v úpadku alebo či 
pravdepodobne bude v úpadku a či 
neexistujú žiadne reálne vyhliadky na to, 
že by nejaké alternatívne opatrenie 
súkromného sektora alebo orgánu dohľadu 
zabránilo jej úpadku v primeranom 
časovom horizonte. Rada by mala po 
prijatí oznámenia ECB poskytnúť 
odporúčanie Komisii. Vzhľadom na 
potrebu vyvážiť rôzne príslušné záujmy by 
Komisia mala rozhodnúť, či krízovú 
situáciu inštitúcie začne riešiť alebo nie, a 
takisto by mala prijať rozhodnutie o 
jednoznačnom a podrobnom rámci pre 
riešenie krízových situácií, v ktorom sa 
stanovujú opatrenia na riešenie krízových 
situácií, ktoré má prijať rada. V tomto 
rámci by rada mala rozhodnúť o programe 
riešenia krízových situácií a dať inštrukcie 
vnútroštátnym orgánom pre riešenie 
krízových situácií v súvislosti s nástrojmi a 
právomocami na riešenie krízových 
situácií, ktoré sa majú vykonávať na 
vnútroštátnej úrovni.

(16) ECB má ako orgán dohľadu v rámci 
JMD najlepšie možnosti posúdiť, či je 
úverová inštitúcia v úpadku alebo či 
pravdepodobne bude v úpadku a či 
neexistujú žiadne reálne vyhliadky na to, 
že by nejaké alternatívne opatrenie 
súkromného sektora alebo orgánu dohľadu 
zabránilo jej úpadku v primeranom 
časovom horizonte. ECB rozhoduje o tom, 
či sa krízová situácia inštitúcie má začať 
riešiť alebo nie, na základe spúšťacích 
prvkov uvedených v smernici o ozdravení 
a riešení krízových situácií bánk. Rada by 
mala prijať rozhodnutie o jednoznačnom a 
podrobnom rámci pre riešenie krízových 
situácií, v ktorom sa stanovujú opatrenia na 
riešenie krízových situácií, ktoré má prijať 
domovský orgán pre riešenie krízových 
situácií. V tomto rámci by rada mala 
rozhodnúť o programe riešenia krízových 
situácií a dať inštrukcie domovským 
a prípadne aj hostiteľským vnútroštátnym 
orgánom pre riešenie krízových situácií v 
súvislosti s nástrojmi a právomocami na 
riešenie krízových situácií, ktoré sa majú 
vykonávať na vnútroštátnej úrovni.

Or. en
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Odôvodnenie

V súlade s postojom výboru ECON k smernici o ozdravení a riešení krízových situácií bánk 
spúšťa riešenie krízovej situácie príslušný orgán (v rámci JMD teda ECB).

Pozmeňujúci návrh 120
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) ECB má ako orgán dohľadu v rámci 
JMD najlepšie možnosti posúdiť, či je 
úverová inštitúcia v úpadku alebo či 
pravdepodobne bude v úpadku a či 
neexistujú žiadne reálne vyhliadky na to, 
že by nejaké alternatívne opatrenie 
súkromného sektora alebo orgánu dohľadu 
zabránilo jej úpadku v primeranom 
časovom horizonte. Rada by mala po 
prijatí oznámenia ECB poskytnúť 
odporúčanie Komisii. Vzhľadom na 
potrebu vyvážiť rôzne príslušné záujmy by 
Komisia mala rozhodnúť, či krízovú 
situáciu inštitúcie začne riešiť alebo nie, a 
takisto by mala prijať rozhodnutie o 
jednoznačnom a podrobnom rámci pre 
riešenie krízových situácií, v ktorom sa 
stanovujú opatrenia na riešenie krízových 
situácií, ktoré má prijať rada. V tomto 
rámci by rada mala rozhodnúť o 
programe riešenia krízových situácií a 
dať inštrukcie vnútroštátnym orgánom pre 
riešenie krízových situácií v súvislosti s 
nástrojmi a právomocami na riešenie 
krízových situácií, ktoré sa majú 
vykonávať na vnútroštátnej úrovni.

(16) ECB má ako orgán dohľadu v rámci 
JMD najlepšie možnosti posúdiť, či je 
úverová inštitúcia v úpadku alebo či 
pravdepodobne bude v úpadku a či 
neexistujú žiadne reálne vyhliadky na to, 
že by nejaké alternatívne opatrenie 
súkromného sektora alebo orgánu dohľadu 
zabránilo jej úpadku v primeranom 
časovom horizonte. Preto by ECB mala 
informovať radu, keď sa domnieva, že 
inštitúcia je v úpadku alebo 
pravdepodobne bude v úpadku. Na 
základe oznámenia ECB rada sformuluje 
program riešenia krízovej situácie na 
základe plánov riešenia krízových situácií, 
ustanovení smernice o ozdravení a riešení 
krízových situácií bánk [] a rozhodnutí 
Komisie o štátnej pomoci, a dá inštrukcie
vnútroštátnym orgánom pre riešenie 
krízových situácií v súvislosti s nástrojmi a 
právomocami na riešenie krízových 
situácií, ktoré sa majú vykonávať na 
vnútroštátnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Corien Wortmann-Kool
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) ECB má ako orgán dohľadu v rámci 
JMD najlepšie možnosti posúdiť, či je 
úverová inštitúcia v úpadku alebo či 
pravdepodobne bude v úpadku a či 
neexistujú žiadne reálne vyhliadky na to, 
že by nejaké alternatívne opatrenie 
súkromného sektora alebo orgánu dohľadu 
zabránilo jej úpadku v primeranom 
časovom horizonte. Rada by mala po prijatí 
oznámenia ECB poskytnúť odporúčanie
Komisii. Vzhľadom na potrebu vyvážiť 
rôzne príslušné záujmy by Komisia mala 
rozhodnúť, či krízovú situáciu inštitúcie 
začne riešiť alebo nie, a takisto by mala 
prijať rozhodnutie o jednoznačnom a 
podrobnom rámci pre riešenie krízových 
situácií, v ktorom sa stanovujú opatrenia 
na riešenie krízových situácií, ktoré má 
prijať rada. V tomto rámci by rada mala 
rozhodnúť o programe riešenia krízových 
situácií a dať inštrukcie vnútroštátnym 
orgánom pre riešenie krízových situácií v 
súvislosti s nástrojmi a právomocami na 
riešenie krízových situácií, ktoré sa majú 
vykonávať na vnútroštátnej úrovni.

(16) Rada pre dohľad ECB má ako orgán 
dohľadu v rámci JMD najlepšie možnosti 
posúdiť, či je úverová inštitúcia v úpadku 
alebo či pravdepodobne bude v úpadku a či 
neexistujú žiadne reálne vyhliadky na to, 
že by nejaké alternatívne opatrenie 
súkromného sektora alebo orgánu dohľadu 
zabránilo jej úpadku v primeranom 
časovom horizonte. Rada by mala po prijatí 
oznámenia ECB pripraviť Komisii návrh 
rozhodnutia o tom, či sa krízová situácia 
inštitúcie má začať riešiť alebo nie. Tento 
návrh rozhodnutia by mal obsahovať 
odporúčanie k rámcu pre nástroje na 
riešenie krízových situácií a prípadne 
k rámcu pre využívanie fondu. Keďže je 
potrebné vyvážiť rôzne záujmy, o ktoré 
ide, mala by sa Komisia rozhodnúť návrh 
rozhodnutia prijať. V tomto rámci by rada 
mala rozhodnúť o programe riešenia 
krízových situácií a dať inštrukcie 
vnútroštátnym orgánom pre riešenie 
krízových situácií v súvislosti s nástrojmi a 
právomocami na riešenie krízových 
situácií, ktoré sa majú vykonávať na 
vnútroštátnej úrovni. Komisia môže radu 
požiadať o prepracovanie svojho návrhu 
rozhodnutia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) ECB má ako orgán dohľadu v rámci (16) ECB má ako orgán dohľadu v rámci 
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JMD najlepšie možnosti posúdiť, či je 
úverová inštitúcia v úpadku alebo či 
pravdepodobne bude v úpadku a či 
neexistujú žiadne reálne vyhliadky na to, 
že by nejaké alternatívne opatrenie 
súkromného sektora alebo orgánu dohľadu 
zabránilo jej úpadku v primeranom 
časovom horizonte. Rada by mala po prijatí 
oznámenia ECB poskytnúť odporúčanie 
Komisii. Vzhľadom na potrebu vyvážiť 
rôzne príslušné záujmy by Komisia mala 
rozhodnúť, či krízovú situáciu inštitúcie 
začne riešiť alebo nie, a takisto by mala 
prijať rozhodnutie o jednoznačnom a 
podrobnom rámci pre riešenie krízových 
situácií, v ktorom sa stanovujú opatrenia na 
riešenie krízových situácií, ktoré má prijať 
rada. V tomto rámci by rada mala 
rozhodnúť o programe riešenia krízových 
situácií a dať inštrukcie vnútroštátnym 
orgánom pre riešenie krízových situácií v 
súvislosti s nástrojmi a právomocami na 
riešenie krízových situácií, ktoré sa majú 
vykonávať na vnútroštátnej úrovni.

JMD najlepšie možnosti posúdiť, či je 
úverová inštitúcia v úpadku alebo či 
pravdepodobne bude v úpadku a či 
neexistujú žiadne reálne vyhliadky na to, 
že by nejaké alternatívne opatrenie 
súkromného sektora alebo orgánu dohľadu 
zabránilo jej úpadku v primeranom 
časovom horizonte. Rada by na svojom 
výkonnom zasadnutí mala po prijatí 
oznámenia ECB poskytnúť odporúčanie 
Komisii. Vzhľadom na potrebu vyvážiť 
rôzne príslušné záujmy by Komisia mala 
rozhodnúť, či krízovú situáciu inštitúcie 
začne riešiť alebo nie, a takisto by mala 
prijať rozhodnutie o jednoznačnom a 
podrobnom rámci pre riešenie krízových 
situácií, v ktorom sa stanovujú opatrenia na 
riešenie krízových situácií, ktoré má prijať 
rada. V tomto rámci by rada na svojom 
výkonnom zasadnutí mala rozhodnúť o 
programe riešenia krízových situácií a dať 
inštrukcie vnútroštátnym orgánom pre 
riešenie krízových situácií v súvislosti s 
nástrojmi a právomocami na riešenie 
krízových situácií, ktoré sa majú 
vykonávať na vnútroštátnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Burkhard Balz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Európska komisia by nemala mať 
vedúcu úlohu v procese riešenia krízovej 
situácie, ako je vymedzený v tomto 
nariadení, a nemala by mať žiadnu 
rozhodovaciu právomoc vo vzťahu 
k riešeniu krízovej situácie inštitúcie 
uvedenej v článku 2.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 124
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Rada by mala byť splnomocnená 
prijímať rozhodnutia, a to najmä v 
súvislosti s plánovaním riešenia krízových 
situácií, posudzovaním riešiteľnosti 
krízových situácií, odstraňovaním 
prekážok brániacim riešiteľnosti krízovej 
situácie a prípravou opatrení na riešenie 
krízových situácií. Rade by pri plánovaní 
riešenia krízových situácií a pri príprave 
rozhodnutí o riešení krízových situácií mali 
pomáhať vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií. Keďže navyše výkon 
právomocí riešiť krízové situácie zahŕňa 
uplatňovanie vnútroštátneho práva, za 
vykonávanie rozhodnutí o riešení 
krízových situácií by mali byť zodpovedné 
vnútroštátne orgány pre riešenie krízových 
situácií.

(17) Rada by mala byť splnomocnená 
prijímať rozhodnutia, a to najmä v 
súvislosti s plánovaním riešenia krízových 
situácií, posudzovaním riešiteľnosti 
krízových situácií, určovaním rozdelenia 
záťaže v rámci siete fondov na riešenie 
krízových situácií, odstraňovaním 
prekážok brániacim riešiteľnosti krízovej 
situácie a prípravou opatrení na riešenie 
krízových situácií. Rade by pri plánovaní 
riešenia krízových situácií a pri príprave 
rozhodnutí o riešení krízových situácií mali 
pomáhať vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií. Keďže navyše výkon 
právomocí riešiť krízové situácie zahŕňa 
uplatňovanie vnútroštátneho práva, za 
vykonávanie rozhodnutí o riešení 
krízových situácií by mali byť zodpovedné 
vnútroštátne orgány pre riešenie krízových 
situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Z hľadiska dobrého fungovania 
vnútorného trhu zohráva kľúčovú úlohu to, 
aby sa tie isté pravidlá uplatňovali na 
všetky opatrenia na riešenie krízových 
situácií bez ohľadu na to, či ich prijímajú 

(18) Z hľadiska dobrého fungovania 
vnútorného trhu zohráva kľúčovú úlohu to, 
aby sa tie isté pravidlá uplatňovali na 
všetky opatrenia na riešenie krízových 
situácií bez ohľadu na to, či ich prijímajú 
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vnútroštátne orgány pre riešenie krízových 
situácií podľa smernice [] alebo či sa 
prijímajú v rámci jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií. Komisia 
uvedené opatrenia posúdi podľa článku 
107 ZFEÚ. Keď používanie mechanizmov 
riešenia krízových situácií nezahŕňa 
štátnu pomoc podľa článku 107 ods. 1 
ZFEÚ, Komisia by mala v záujme 
zabezpečenia rovnakých podmienok na 
celom jednotnom trhu posúdiť uvedené 
opatrenia analogicky podľa článku 107 
ZFEÚ. Ak notifikácia podľa článku 108 
ZFEÚ nie je potrebná, keďže použitie 
fondu navrhované radou nezahŕňa štátnu 
pomoc podľa článku 107 ZFEÚ, s cieľom 
zabezpečiť integritu vnútorného trhu medzi 
zúčastnenými a nezúčastnenými členskými 
štátmi by Komisia pri posudzovaní 
navrhovaného použitia fondu mala 
analogicky uplatňovať príslušné pravidlá 
štátnej pomoci podľa článku 107 ZFEÚ. 
Rada by nemala prijať rozhodnutie o 
programe riešenia krízových situácií, až 
kým Komisia prostredníctvom analógie s 
pravidlami štátnej pomoci nezabezpečí, že 
použitie fondu spĺňa rovnaké pravidlá ako 
intervencie zo strany mechanizmov 
riešenia krízových situácií.

vnútroštátne orgány pre riešenie krízových 
situácií podľa smernice [] alebo či sa 
prijímajú v rámci jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií. Komisia 
uvedené opatrenia posúdi podľa článku 
107 ZFEÚ a s cieľom zabezpečiť integritu 
vnútorného trhu medzi zúčastnenými a 
nezúčastnenými členskými štátmi by 
Komisia pri posudzovaní navrhovaného 
použitia fondu mala analogicky uplatňovať 
príslušné pravidlá štátnej pomoci podľa 
článku 107 ZFEÚ. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Z hľadiska dobrého fungovania 
vnútorného trhu zohráva kľúčovú úlohu to, 
aby sa tie isté pravidlá uplatňovali na 
všetky opatrenia na riešenie krízových 
situácií bez ohľadu na to, či ich prijímajú 
vnútroštátne orgány pre riešenie krízových 

(18) Z hľadiska dobrého fungovania 
vnútorného trhu zohráva kľúčovú úlohu to, 
aby sa tie isté pravidlá uplatňovali na 
všetky opatrenia na riešenie krízových 
situácií bez ohľadu na to, či ich prijímajú 
vnútroštátne orgány pre riešenie krízových 
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situácií podľa smernice [] alebo či sa 
prijímajú v rámci jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií. Komisia 
uvedené opatrenia posúdi podľa článku 
107 ZFEÚ. Keď používanie mechanizmov 
riešenia krízových situácií nezahŕňa štátnu 
pomoc podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ, 
Komisia by mala v záujme zabezpečenia 
rovnakých podmienok na celom jednotnom 
trhu posúdiť uvedené opatrenia analogicky 
podľa článku 107 ZFEÚ. Ak notifikácia 
podľa článku 108 ZFEÚ nie je potrebná, 
keďže použitie fondu navrhované radou 
nezahŕňa štátnu pomoc podľa článku 107 
ZFEÚ, s cieľom zabezpečiť integritu 
vnútorného trhu medzi zúčastnenými a 
nezúčastnenými členskými štátmi by 
Komisia pri posudzovaní navrhovaného 
použitia fondu mala analogicky uplatňovať 
príslušné pravidlá štátnej pomoci podľa 
článku 107 ZFEÚ. Rada by nemala prijať 
rozhodnutie o programe riešenia krízových 
situácií, až kým Komisia prostredníctvom 
analógie s pravidlami štátnej pomoci 
nezabezpečí, že použitie fondu spĺňa 
rovnaké pravidlá ako intervencie zo strany 
mechanizmov riešenia krízových situácií.

situácií podľa smernice [] alebo či sa 
prijímajú v rámci jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií. Komisia 
uvedené opatrenia posúdi podľa článku 
107 ZFEÚ. Keď používanie mechanizmov 
riešenia krízových situácií nezahŕňa štátnu 
pomoc podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ, 
Komisia by mala v záujme zabezpečenia 
rovnakých podmienok na celom jednotnom 
trhu posúdiť uvedené opatrenia analogicky 
podľa článku 107 ZFEÚ. Ak notifikácia 
podľa článku 108 ZFEÚ nie je potrebná, 
keďže použitie fondu navrhované radou, 
ako ho naplánovala na svojom výkonnom 
zasadnutí, nezahŕňa štátnu pomoc podľa 
článku 107 ZFEÚ, s cieľom zabezpečiť 
integritu vnútorného trhu medzi 
zúčastnenými a nezúčastnenými členskými 
štátmi by Komisia pri posudzovaní 
navrhovaného použitia fondu mala 
analogicky uplatňovať príslušné pravidlá 
štátnej pomoci podľa článku 107 ZFEÚ. 
Rada by nemala prijať rozhodnutie o 
programe riešenia krízových situácií, až 
kým Komisia prostredníctvom analógie s 
pravidlami štátnej pomoci nezabezpečí, že 
použitie fondu spĺňa rovnaké pravidlá ako 
intervencie zo strany mechanizmov 
riešenia krízových situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Krišjānis Kariņš

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť rýchly a účinný 
rozhodovací proces pri riešení krízových 
situácií by rada mala byť osobitnou 
agentúrou Únie s osobitnou štruktúrou 
zodpovedajúcou jej osobitným úlohám, 
ktorá sa odlišuje od modelu všetkých 

(19) S cieľom zabezpečiť rýchly a účinný 
rozhodovací proces pri riešení krízových 
situácií by rada mala byť osobitnou 
agentúrou Únie s osobitnou štruktúrou 
zodpovedajúcou jej osobitným úlohám, 
ktorá sa odlišuje od modelu všetkých 
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ostatných agentúr Únie. V jej zložení by sa 
mali náležite zohľadniť všetky príslušné 
záujmy relevantné z pohľadu postupov 
riešenia krízových situácií. Rada by mala 
vykonávať svoju činnosť na výkonných a 
plenárnych zasadnutiach. Rada by na 
svojom výkonnom zasadnutí mala 
pozostávať z výkonného riaditeľa, zástupcu 
výkonného riaditeľa a zástupcov Komisie a 
ECB. Vzhľadom na úlohy rady by 
výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného 
riaditeľa mala vymenovať Rada na návrh 
Komisie a po vypočutí Európskeho 
parlamentu. Pri rokovaní o riešení krízovej 
situácie banky alebo skupiny usadenej v 
rámci jedného zúčastneného členského 
štátu by rada na svojom výkonnom 
zasadnutí mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj člena, 
ktorého vymenoval dotknutý členský štát a 
ktorý zastupuje svoj vnútroštátny orgán pre 
riešenie krízových situácií. Pri rokovaní o 
riešení krízovej situácie cezhraničnej 
skupiny by rada na svoje výkonné 
zasadnutie mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj členov, 
ktorých vymenovali dotknuté domovské a 
všetky dotknuté hostiteľské členské štáty a 
ktorí zastupujú svoje dotknuté vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií. 
Domovské a hostiteľské orgány by však 
na rozhodovanie mali mať vyvážený 
vplyv, takže hostiteľské orgány by mali 
mať spolu jediný hlas. Na zasadnutia rady 
môžu byť prizvaní aj pozorovatelia vrátane 
zástupcu EMS a Euroskupiny.

ostatných agentúr Únie. V jej zložení by sa 
mali náležite zohľadniť všetky príslušné 
záujmy relevantné z pohľadu postupov 
riešenia krízových situácií. Rada by mala 
vykonávať svoju činnosť na výkonných a 
plenárnych zasadnutiach. Rada by na 
svojom výkonnom zasadnutí mala 
pozostávať z výkonného riaditeľa, zástupcu 
výkonného riaditeľa a zástupcov Komisie a 
ECB. Vzhľadom na úlohy rady by 
výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného 
riaditeľa mala vymenovať Rada na návrh 
Komisie a po vypočutí Európskeho 
parlamentu. Pri rokovaní o riešení krízovej 
situácie banky alebo skupiny usadenej v 
rámci jedného zúčastneného členského 
štátu by rada na svojom výkonnom 
zasadnutí mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj člena, 
ktorého vymenoval dotknutý členský štát a 
ktorý zastupuje svoj vnútroštátny orgán pre 
riešenie krízových situácií. Pri rokovaní o 
riešení krízovej situácie cezhraničnej 
skupiny by rada na svoje výkonné 
zasadnutie mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj členov, 
ktorých vymenovali dotknuté domovské a 
všetky dotknuté hostiteľské členské štáty a 
ktorí zastupujú svoje dotknuté vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií. Aby 
sa zaistil vyvážený vplyv na rozhodnutie, 
ktoré má nepriaznivý fiškálny vplyv na 
členské štáty, v ktorých cezhraničná 
skupina pôsobí, mal by mať každý člen 
zastupujúci príslušný vnútroštátny orgán 
pre riešenie krízových situácií jeden hlas.
Na zasadnutia rady môžu byť prizvaní aj 
pozorovatelia vrátane zástupcu EMS a 
Euroskupiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť rýchly a účinný 
rozhodovací proces pri riešení krízových 
situácií by rada mala byť osobitnou 
agentúrou Únie s osobitnou štruktúrou 
zodpovedajúcou jej osobitným úlohám, 
ktorá sa odlišuje od modelu všetkých 
ostatných agentúr Únie. V jej zložení by sa 
mali náležite zohľadniť všetky príslušné 
záujmy relevantné z pohľadu postupov 
riešenia krízových situácií. Rada by mala 
vykonávať svoju činnosť na výkonných a 
plenárnych zasadnutiach. Rada by na 
svojom výkonnom zasadnutí mala 
pozostávať z výkonného riaditeľa, zástupcu 
výkonného riaditeľa a zástupcov Komisie a
ECB. Vzhľadom na úlohy rady by 
výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného 
riaditeľa mala vymenovať Rada na návrh 
Komisie a po vypočutí Európskeho 
parlamentu. Pri rokovaní o riešení krízovej 
situácie banky alebo skupiny usadenej v 
rámci jedného zúčastneného členského 
štátu by rada na svojom výkonnom 
zasadnutí mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj člena, 
ktorého vymenoval dotknutý členský štát a 
ktorý zastupuje svoj vnútroštátny orgán pre 
riešenie krízových situácií. Pri rokovaní o 
riešení krízovej situácie cezhraničnej 
skupiny by rada na svoje výkonné 
zasadnutie mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj členov, 
ktorých vymenovali dotknuté domovské a 
všetky dotknuté hostiteľské členské štáty a
ktorí zastupujú svoje dotknuté vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií. 
Domovské a hostiteľské orgány by však na 
rozhodovanie mali mať vyvážený vplyv, 
takže hostiteľské orgány by mali mať spolu 
jediný hlas. Na zasadnutia rady môžu byť 
prizvaní aj pozorovatelia vrátane zástupcu 
EMS a Euroskupiny.

(19) S cieľom zabezpečiť rýchly a účinný 
rozhodovací proces pri riešení krízových 
situácií by rada mala byť osobitnou 
agentúrou Únie s osobitnou štruktúrou 
zodpovedajúcou jej osobitným úlohám, 
ktorá sa odlišuje od modelu všetkých 
ostatných agentúr Únie. V jej zložení by sa 
mali náležite zohľadniť všetky príslušné 
záujmy relevantné z pohľadu postupov 
riešenia krízových situácií. Rada by mala 
vykonávať svoju činnosť na výkonných a 
plenárnych zasadnutiach. Rada by na 
svojom plenárnom zasadnutí mala 
pozostávať z výkonného riaditeľa, zástupcu 
výkonného riaditeľa, zástupcu ECB a 
zástupcov každého vnútroštátneho orgánu 
pre riešenie krízových situácií zo všetkých 
zúčastnených členských štátov. Na svojom 
výkonnom zasadnutí by rada mala 
pozostávať z výkonného riaditeľa, 
zástupcu výkonného riaditeľa a zástupcu 
ECB. Vzhľadom na úlohy rady by 
výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného 
riaditeľa mala vymenovať Rada po 
vypočutí Európskeho parlamentu. Pri 
rokovaní o riešení krízovej situácie banky 
alebo skupiny usadenej v rámci jedného 
zúčastneného členského štátu by rada na 
svojom výkonnom zasadnutí mala prizvať 
a do rozhodovacieho procesu zapojiť aj 
člena, ktorého vymenoval dotknutý členský 
štát a ktorý zastupuje svoj vnútroštátny 
orgán pre riešenie krízových situácií. Pri 
rokovaní o riešení krízovej situácie 
cezhraničnej skupiny by rada na svoje 
výkonné zasadnutie mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj členov, 
ktorých vymenovali dotknuté domovské a 
všetky dotknuté hostiteľské členské štáty a 
ktorí zastupujú svoje dotknuté vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií. 
Domovské a hostiteľské orgány by však na 
rozhodovanie mali mať vyvážený vplyv, 
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takže hostiteľské orgány by mali mať spolu 
dva hlasy. Domovský orgán by mal mať 
taktiež dva hlasy. Na zasadnutia rady môžu 
byť prizvaní aj pozorovatelia vrátane 
zástupcu EMS a Euroskupiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť rýchly a účinný 
rozhodovací proces pri riešení krízových 
situácií by rada mala byť osobitnou 
agentúrou Únie s osobitnou štruktúrou 
zodpovedajúcou jej osobitným úlohám, 
ktorá sa odlišuje od modelu všetkých 
ostatných agentúr Únie. V jej zložení by 
sa mali náležite zohľadniť všetky príslušné 
záujmy relevantné z pohľadu postupov 
riešenia krízových situácií. Rada by mala 
vykonávať svoju činnosť na výkonných a 
plenárnych zasadnutiach. Rada by na 
svojom výkonnom zasadnutí mala 
pozostávať z výkonného riaditeľa, zástupcu 
výkonného riaditeľa a zástupcov Komisie a 
ECB. Vzhľadom na úlohy rady by 
výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného 
riaditeľa mala vymenovať Rada na návrh 
Komisie a po vypočutí Európskeho 
parlamentu. Pri rokovaní o riešení krízovej 
situácie banky alebo skupiny usadenej v 
rámci jedného zúčastneného členského 
štátu by rada na svojom výkonnom 
zasadnutí mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj člena, 
ktorého vymenoval dotknutý členský štát a 
ktorý zastupuje svoj vnútroštátny orgán pre 
riešenie krízových situácií. Pri rokovaní o 
riešení krízovej situácie cezhraničnej 
skupiny by rada na svoje výkonné 

(19) S cieľom zabezpečiť rýchly a účinný 
rozhodovací proces pri riešení krízových 
situácií by rada mala byť osobitnou 
agentúrou Únie s osobitnou štruktúrou 
zodpovedajúcou jej osobitným úlohám. V 
jej zložení by sa mali náležite zohľadniť 
všetky príslušné záujmy relevantné z 
pohľadu postupov riešenia krízových 
situácií. Rada by mala vykonávať svoju 
činnosť na výkonných a plenárnych 
zasadnutiach. Rada by na svojom 
výkonnom zasadnutí mala pozostávať z 
výkonného riaditeľa, zástupcu výkonného 
riaditeľa a zástupcov Komisie a ECB. 
Vzhľadom na úlohy rady by výkonného 
riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa 
mala vymenovať Rada na návrh Komisie a 
po schválení Európskym parlamentom. 
Pri rokovaní o riešení krízovej situácie 
banky alebo skupiny usadenej v rámci 
jedného zúčastneného členského štátu by 
rada na svojom výkonnom zasadnutí mala 
prizvať a do rozhodovacieho procesu 
zapojiť aj člena, ktorého vymenoval 
dotknutý členský štát a ktorý zastupuje 
svoj vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií. Pri rokovaní o riešení 
krízovej situácie cezhraničnej skupiny by 
rada na svoje výkonné zasadnutie mala 
prizvať a do rozhodovacieho procesu 
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zasadnutie mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj členov, 
ktorých vymenovali dotknuté domovské a 
všetky dotknuté hostiteľské členské štáty a 
ktorí zastupujú svoje dotknuté vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií. 
Domovské a hostiteľské orgány by však na 
rozhodovanie mali mať vyvážený vplyv, 
takže hostiteľské orgány by mali mať 
spolu jediný hlas. Na zasadnutia rady 
môžu byť prizvaní aj pozorovatelia vrátane 
zástupcu EMS a Euroskupiny.

zapojiť aj členov, ktorých vymenovali 
dotknuté domovské a všetky dotknuté 
hostiteľské členské štáty a ktorí zastupujú 
svoje dotknuté vnútroštátne orgány pre 
riešenie krízových situácií. Domovské a 
hostiteľské orgány by však na 
rozhodovanie mali mať vyvážený vplyv
zohľadňujúci veľkosť podnikov 
v jednotlivých členských štátoch. Na 
zasadnutia rady môžu byť prizvaní aj 
pozorovatelia vrátane zástupcu EMS a 
Euroskupiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Philippe Lamberts, Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť rýchly a účinný 
rozhodovací proces pri riešení krízových 
situácií by rada mala byť osobitnou 
agentúrou Únie s osobitnou štruktúrou 
zodpovedajúcou jej osobitným úlohám, 
ktorá sa odlišuje od modelu všetkých 
ostatných agentúr Únie. V jej zložení by sa 
mali náležite zohľadniť všetky príslušné 
záujmy relevantné z pohľadu postupov 
riešenia krízových situácií. Rada by mala 
vykonávať svoju činnosť na výkonných a 
plenárnych zasadnutiach. Rada by na 
svojom výkonnom zasadnutí mala 
pozostávať z výkonného riaditeľa, zástupcu 
výkonného riaditeľa a zástupcov Komisie a 
ECB. Vzhľadom na úlohy rady by 
výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného 
riaditeľa mala vymenovať Rada na návrh 
Komisie a po vypočutí Európskeho 
parlamentu. Pri rokovaní o riešení krízovej 
situácie banky alebo skupiny usadenej v 
rámci jedného zúčastneného členského 

(19) S cieľom zabezpečiť rýchly a účinný 
rozhodovací proces pri riešení krízových 
situácií by rada mala byť osobitnou 
agentúrou Únie s osobitnou štruktúrou 
zodpovedajúcou jej osobitným úlohám, 
ktorá sa odlišuje od modelu všetkých 
ostatných agentúr Únie. V jej zložení by sa 
mali náležite zohľadniť všetky príslušné 
záujmy relevantné z pohľadu postupov 
riešenia krízových situácií. Rada by mala 
vykonávať svoju činnosť na výkonných a 
plenárnych zasadnutiach. Rada by na 
svojom výkonnom zasadnutí mala 
pozostávať z výkonného riaditeľa, zástupcu 
výkonného riaditeľa a zástupcov Komisie a 
ECB. Vzhľadom na úlohy rady by 
výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného 
riaditeľa mala vymenovať Rada na návrh 
Komisie a po vypočutí Európskeho 
parlamentu. Pri rokovaní o riešení krízovej 
situácie banky alebo skupiny usadenej v 
rámci jedného zúčastneného členského 
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štátu by rada na svojom výkonnom 
zasadnutí mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj člena, 
ktorého vymenoval dotknutý členský štát a 
ktorý zastupuje svoj vnútroštátny orgán pre 
riešenie krízových situácií. Pri rokovaní o 
riešení krízovej situácie cezhraničnej 
skupiny by rada na svoje výkonné 
zasadnutie mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj členov, 
ktorých vymenovali dotknuté domovské a 
všetky dotknuté hostiteľské členské štáty a 
ktorí zastupujú svoje dotknuté vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií. 
Domovské a hostiteľské orgány by však na 
rozhodovanie mali mať vyvážený vplyv, 
takže hostiteľské orgány by mali mať spolu 
jediný hlas. Na zasadnutia rady môžu byť 
prizvaní aj pozorovatelia vrátane zástupcu 
EMS a Euroskupiny.

štátu by rada na svojom výkonnom 
zasadnutí mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj člena, 
ktorého vymenoval dotknutý členský štát a 
ktorý zastupuje svoj vnútroštátny orgán pre 
riešenie krízových situácií. Pri rokovaní o 
riešení krízovej situácie cezhraničnej 
skupiny by rada na svoje výkonné 
zasadnutie mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj členov, 
ktorých vymenovali dotknuté domovské a 
všetky dotknuté hostiteľské členské štáty a 
ktorí zastupujú svoje dotknuté vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií. 
Domovské a hostiteľské orgány by však na 
rozhodovanie mali mať vyvážený vplyv, 
takže hostiteľské orgány by mali mať spolu 
jediný hlas. V rámci týchto rokovaní by sa 
pri navrhovaní opatrení na riešenie 
krízových situácií mal náležitým 
spôsobom zohľadňovať objem záväzkov, 
ktorých sa to týka, a veľkosť príslušných 
inštitúcií v rôznych členských štátoch. Na 
zasadnutia rady môžu byť prizvaní aj 
pozorovatelia vrátane zástupcu EMS a 
Euroskupiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť rýchly a účinný 
rozhodovací proces pri riešení krízových 
situácií by rada mala byť osobitnou 
agentúrou Únie s osobitnou štruktúrou 
zodpovedajúcou jej osobitným úlohám, 
ktorá sa odlišuje od modelu všetkých 
ostatných agentúr Únie. V jej zložení by sa 
mali náležite zohľadniť všetky príslušné 
záujmy relevantné z pohľadu postupov 

(19) S cieľom zabezpečiť rýchly a účinný 
rozhodovací proces pri riešení krízových 
situácií by rada mala byť osobitnou 
agentúrou Únie s osobitnou štruktúrou 
zodpovedajúcou jej osobitným úlohám, 
ktorá sa odlišuje od modelu všetkých 
ostatných agentúr Únie. V jej zložení by sa 
mali náležite zohľadniť všetky príslušné 
záujmy relevantné z pohľadu postupov 
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riešenia krízových situácií. Rada by mala 
vykonávať svoju činnosť na výkonných a 
plenárnych zasadnutiach. Rada by na 
svojom výkonnom zasadnutí mala 
pozostávať z výkonného riaditeľa, zástupcu 
výkonného riaditeľa a zástupcov Komisie a 
ECB. Vzhľadom na úlohy rady by 
výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného 
riaditeľa mala vymenovať Rada na návrh 
Komisie a po vypočutí Európskeho 
parlamentu. Pri rokovaní o riešení krízovej 
situácie banky alebo skupiny usadenej v 
rámci jedného zúčastneného členského 
štátu by rada na svojom výkonnom 
zasadnutí mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj člena, 
ktorého vymenoval dotknutý členský štát a 
ktorý zastupuje svoj vnútroštátny orgán pre 
riešenie krízových situácií. Pri rokovaní o 
riešení krízovej situácie cezhraničnej 
skupiny by rada na svoje výkonné 
zasadnutie mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj členov, 
ktorých vymenovali dotknuté domovské a 
všetky dotknuté hostiteľské členské štáty a 
ktorí zastupujú svoje dotknuté vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií. 
Domovské a hostiteľské orgány by však na 
rozhodovanie mali mať vyvážený vplyv, 
takže hostiteľské orgány by mali mať spolu 
jediný hlas. Na zasadnutia rady môžu byť 
prizvaní aj pozorovatelia vrátane zástupcu 
EMS a Euroskupiny.

riešenia krízových situácií. Rada by mala 
vykonávať svoju činnosť na výkonných a 
plenárnych zasadnutiach. Plenárne 
zasadnutia sa konajú raz za štvrťrok. 
Rada by na svojom výkonnom zasadnutí 
mala pozostávať z výkonného riaditeľa, 
zástupcu výkonného riaditeľa a zástupcov 
Komisie a ECB. Vzhľadom na úlohy rady 
by výkonného riaditeľa a zástupcu 
výkonného riaditeľa mala vymenovať Rada 
na návrh Komisie a po vypočutí 
Európskeho parlamentu. Pri rokovaní o 
riešení krízovej situácie banky alebo 
skupiny usadenej v rámci jedného 
zúčastneného členského štátu by rada na 
svojom výkonnom zasadnutí mala prizvať 
a do rozhodovacieho procesu zapojiť aj 
člena, ktorého vymenoval dotknutý členský 
štát a ktorý zastupuje svoj vnútroštátny 
orgán pre riešenie krízových situácií. Pri 
rokovaní o riešení krízovej situácie 
cezhraničnej skupiny by rada na svoje 
výkonné zasadnutie mala prizvať a do 
rozhodovacieho procesu zapojiť aj členov, 
ktorých vymenovali dotknuté domovské a 
všetky dotknuté hostiteľské členské štáty a 
ktorí zastupujú svoje dotknuté vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií. 
Domovské a hostiteľské orgány by však na 
rozhodovanie mali mať vyvážený vplyv, 
takže hostiteľské orgány by mali mať spolu 
jediný hlas. V tejto súvislosti by rada mala 
vytvoriť aj radu pre administratívnu 
kontrolu na účely uskutočňovania 
vnútornej administratívnej kontroly 
rozhodnutí prijatých na výkonných 
zasadnutiach rady v oblasti systémov 
a/alebo opatrení na riešenie krízových 
situácií, a to na základe žiadosti 
o kontrolu predloženej vnútroštátnym 
orgánom pre riešenie krízových situácií. 
Na zasadnutia rady môžu byť prizvaní aj 
pozorovatelia vrátane zástupcu EMS 
a Euroskupiny, ktorí podliehajú rovnakým 
požiadavkám v oblasti služobného 
tajomstva ako členovia rady, zamestnanci 
rady a zamestnanci v rámci výmeny so 
zúčastnenými členskými štátmi alebo 
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vyslaní zúčastnenými členskými štátmi, 
ktorí vykonávajú povinnosti v oblasti 
riešenia krízových situácií. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Rada by mala vytvoriť vnútorné 
tímy pre riešenie krízových situácií 
tvorené jej vlastnými zamestnancami 
a zamestnancami vnútroštátnych orgánov 
pre riešenie krízových situácií 
zúčastnených členských štátov, ktoré by 
mali vystupovať ako kolégiá pre riešenie 
krízových situácií a mali by pracovať pod 
vedením koordinátorov vymenovaných 
spomedzi pracovníkov rady na vyšších 
pozíciách. Koordinátori by sa mali 
podieľať na výkonných zasadnutiach 
rady, pri rokovaniach a rozhodovaní by 
však nemali hlasovacie právo. V prípade 
nevyriešeného sporu na úrovni tímu pre 
riešenie krízových situácií sa môže 
koordinátor a/alebo ktorýkoľvek 
vnútroštátny orgán pre riešenie krízových 
situácií odvolať k rade, ktorá spor rieši a 
vyrieši na svojom výkonnom zasadnutí. 
Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií sa môžu odvolať aj 
proti rozhodnutiu rady prijatému na jej 
výkonnom zasadnutí, a to k rade pre 
administratívnu kontrolu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Komisia a rada a orgány pre 
riešenie krízových situácií a príslušné 
orgány členských štátov, ktoré nie sú 
zapojenými členskými štátmi, by mali 
uzatvoriť memorandum o porozumení, 
v ktorom všeobecnými slovami popíšu, 
ako budú navzájom spolupracovať pri 
plnení svojich úloh podľa smernice 
o ozdravení a riešení krízových situácií 
bánk. Memorandum o porozumení by 
okrem iného mohlo ozrejmiť konzultáciu, 
ktorá sa týka rozhodnutí Komisie a rady 
s vplyvom na dcérske spoločnosti 
a pobočky usadené v nezúčastnených 
členských štátoch, ktorých materská 
spoločnosť je usadená v zúčastnenom 
členskom štáte. Memorandum sa 
pravidelne reviduje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Vzhľadom na úlohy rady a ciele 
riešenia krízových situácií, ktoré zahŕňajú 
ochranu verejných zdrojov, by sa 
fungovanie rady malo financovať z 
príspevkov platených inštitúciami v 
zúčastnených členských štátoch.

(20) Vzhľadom na úlohy Komisie a rady 
podľa tohto nariadenia a ciele riešenia 
krízových situácií, ktoré zahŕňajú ochranu 
verejných zdrojov, by sa fungovanie SRM 
vrátane všetkých nákladov Komisie a rady 
súvisiacich s plnením ich úloh podľa 
tohto nariadenia a akýchkoľvek 
nezmluvných záväzkov rady alebo 
Komisie vznikajúcich v súvislosti s ich 
úlohami podľa tohto nariadenia malo 
financovať z príspevkov platených 
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inštitúciami v zúčastnených členských 
štátoch. Za žiadnych okolností by sa pri 
hradení týchto nákladov a záväzkov 
nemalo zasahovať do rozpočtovej 
zodpovednosti členských štátov alebo 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Vzhľadom na úlohy rady a ciele 
riešenia krízových situácií, ktoré zahŕňajú 
ochranu verejných zdrojov, by sa 
fungovanie rady malo financovať z 
príspevkov platených inštitúciami v 
zúčastnených členských štátoch.

(20) Vzhľadom na úlohy rady a ciele 
riešenia krízových situácií, ktoré zahŕňajú 
ochranu verejných zdrojov, by sa 
fungovanie rady malo financovať z 
príspevkov platených inštitúciami v 
zúčastnených členských štátoch. Tieto 
inštitúcie by za žiadnych okolností nemali 
poskytovať mimoriadne ročné príspevky 
na pokrytie administratívnych výdavkov 
a nemali by sa vyzývať k tomu, aby 
prispievali do rozpočtu svojich 
vnútroštátnych orgánov pre riešenie 
krízových situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Philippe Lamberts, Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Smernicou o ozdravení a riešení 
krízových situácií bánk by sa mali riešiť 
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plánovanie ozdravovania a riešenia 
krízových situácií, včasné zásahy, 
podmienky a zásady riešenia krízových 
situácií, ako aj používanie nástrojov na 
riešenie krízových situácií ako SRM. 
Preto je vhodné, aby sa toto nariadenie 
týkalo len tých aspektov, ktoré sú nutné 
na zaistenie toho, aby SRM uvedenú 
smernicu uplatňoval a aby mal 
k dispozícii primerané potrebné dodatočné
finančné prostriedky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií určené podľa smernice [] 
by v súvislosti so všetkými aspektmi 
týkajúcimi sa procesu rozhodovania o 
riešení krízových situácií mala nahradiť
rada a prípadne Komisia. Vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií 
určené podľa smernice [] by mali aj 
naďalej vykonávať činnosti spojené s 
plnením programu riešenia krízových 
situácií, ktorý prijala rada. V záujme 
zabezpečenia transparentnosti a 
demokratickej kontroly, ako aj ochrany 
práv inštitúcií Únie by sa rada mala 
zodpovedať Európskemu parlamentu a 
Rade za akékoľvek rozhodnutia prijaté na 
základe tohto návrhu. Z rovnakých 
dôvodov transparentnosti a demokratickej 
kontroly by národné parlamenty mali mať 
určité práva na získavanie informácií o 
činnostiach rady a na zapájanie sa do 
dialógu s radou.

(21) Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií určené podľa smernice [] 
by v súvislosti so všetkými aspektmi 
týkajúcimi sa procesu rozhodovania o 
riešení krízových situácií mala 
koordinovať rada. Vnútroštátne orgány pre 
riešenie krízových situácií určené podľa 
smernice [] by mali aj naďalej vykonávať 
činnosti spojené s plnením programu 
riešenia krízových situácií, ktorý prijala 
rada. V záujme zabezpečenia 
transparentnosti a demokratickej kontroly, 
ako aj ochrany práv inštitúcií Únie by sa 
rada mala zodpovedať Európskemu 
parlamentu a Rade za akékoľvek 
rozhodnutia prijaté na základe tohto 
návrhu. Z rovnakých dôvodov 
transparentnosti a demokratickej kontroly 
by národné parlamenty mali mať určité 
práva na získavanie informácií o 
činnostiach rady a na zapájanie sa do 
dialógu s radou.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 138
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií určené podľa smernice [] 
by v súvislosti so všetkými aspektmi 
týkajúcimi sa procesu rozhodovania o
riešení krízových situácií mala nahradiť 
rada a prípadne Komisia. Vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií 
určené podľa smernice [] by mali aj 
naďalej vykonávať činnosti spojené s 
plnením programu riešenia krízových 
situácií, ktorý prijala rada. V záujme 
zabezpečenia transparentnosti a 
demokratickej kontroly, ako aj ochrany 
práv inštitúcií Únie by sa rada mala 
zodpovedať Európskemu parlamentu a 
Rade za akékoľvek rozhodnutia prijaté na 
základe tohto návrhu. Z rovnakých 
dôvodov transparentnosti a demokratickej 
kontroly by národné parlamenty mali mať 
určité práva na získavanie informácií o 
činnostiach rady a na zapájanie sa do 
dialógu s radou.

(21) Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií určené podľa smernice [] 
by v súvislosti so všetkými aspektmi 
týkajúcimi sa procesu rozhodovania o 
riešení krízových situácií, ktoré 
nezahŕňajú poskytovanie vnútroštátnych 
prostriedkov, mala nahradiť rada. 
Vnútroštátne orgány pre riešenie krízových 
situácií určené podľa smernice [] by mali aj 
naďalej vykonávať činnosti spojené s 
plnením programu riešenia krízových 
situácií, ktorý prijala rada. V záujme 
zabezpečenia transparentnosti a 
demokratickej kontroly, ako aj ochrany 
práv inštitúcií Únie by sa rada mala 
zodpovedať Európskemu parlamentu a 
Rade za akékoľvek rozhodnutia prijaté na 
základe tohto návrhu. Z rovnakých 
dôvodov transparentnosti a demokratickej 
kontroly by národné parlamenty mali mať 
určité práva na získavanie informácií o 
činnostiach rady a na zapájanie sa do 
dialógu s radou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Peter Simon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií určené podľa smernice [] 

(21) Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií určené podľa smernice [] 
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by v súvislosti so všetkými aspektmi 
týkajúcimi sa procesu rozhodovania o 
riešení krízových situácií mala nahradiť 
rada a prípadne Komisia. Vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií 
určené podľa smernice [] by mali aj 
naďalej vykonávať činnosti spojené s 
plnením programu riešenia krízových 
situácií, ktorý prijala rada. V záujme 
zabezpečenia transparentnosti a 
demokratickej kontroly, ako aj ochrany 
práv inštitúcií Únie by sa rada mala 
zodpovedať Európskemu parlamentu a 
Rade za akékoľvek rozhodnutia prijaté na 
základe tohto návrhu. Z rovnakých 
dôvodov transparentnosti a demokratickej 
kontroly by národné parlamenty mali mať 
určité práva na získavanie informácií o 
činnostiach rady a na zapájanie sa do 
dialógu s radou.

by v súvislosti so všetkými aspektmi 
týkajúcimi sa procesu rozhodovania o 
riešení krízových situácií subjektov, ktoré 
patria do pôsobnosti tohto nariadenia, 
mala nahradiť rada a prípadne Komisia. 
Vnútroštátne orgány pre riešenie krízových 
situácií určené podľa smernice [] by mali aj 
naďalej vykonávať činnosti spojené s 
plnením programu riešenia krízových 
situácií, ktorý prijala rada. V záujme 
zabezpečenia transparentnosti a 
demokratickej kontroly, ako aj ochrany 
práv inštitúcií Únie by sa rada mala 
zodpovedať Európskemu parlamentu a 
Rade za akékoľvek rozhodnutia prijaté na 
základe tohto návrhu. Z rovnakých 
dôvodov transparentnosti a demokratickej 
kontroly by národné parlamenty mali mať 
určité práva na získavanie informácií o 
činnostiach rady a na zapájanie sa do 
dialógu s radou.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 140
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií určené podľa smernice [] 
by v súvislosti so všetkými aspektmi 
týkajúcimi sa procesu rozhodovania o 
riešení krízových situácií mala nahradiť 
rada a prípadne Komisia. Vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií 
určené podľa smernice [] by mali aj 
naďalej vykonávať činnosti spojené s 
plnením programu riešenia krízových 
situácií, ktorý prijala rada. V záujme 
zabezpečenia transparentnosti a 
demokratickej kontroly, ako aj ochrany 
práv inštitúcií Únie by sa rada mala 

(21) Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií určené podľa smernice [] 
by v súvislosti so všetkými aspektmi 
týkajúcimi sa procesu rozhodovania o 
riešení krízových situácií mala nahradiť 
rada a prípadne Komisia. Vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií 
určené podľa smernice [] by mali aj 
naďalej vykonávať činnosti spojené s 
plnením programu riešenia krízových 
situácií, ktorý prijala rada. V záujme 
zabezpečenia transparentnosti a 
demokratickej kontroly, ako aj ochrany 
práv inštitúcií Únie by sa rada mala 
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zodpovedať Európskemu parlamentu a 
Rade za akékoľvek rozhodnutia prijaté na 
základe tohto návrhu. Z rovnakých 
dôvodov transparentnosti a demokratickej 
kontroly by národné parlamenty mali mať 
určité práva na získavanie informácií o 
činnostiach rady a na zapájanie sa do 
dialógu s radou.

zodpovedať Európskemu parlamentu a 
Rade za akékoľvek rozhodnutia prijaté na 
základe tohto návrhu, ak plánovanie 
a/alebo konanie neprebiehalo v súlade 
s konkrétnymi inštrukciami Komisie. Z 
rovnakých dôvodov transparentnosti a 
demokratickej kontroly by národné 
parlamenty mali mať určité práva na 
získavanie informácií o činnostiach rady a 
na zapájanie sa do dialógu s radou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Burkhard Balz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom zabezpečiť jednotný prístup 
pre inštitúcie a skupiny by mala byť rada 
splnomocnená vypracúvať plány riešenia 
krízových situácií pre takého inštitúcie a 
skupiny. Rada by mala posudzovať 
riešiteľnosť krízových situácií inštitúcií a 
skupín a prijímať opatrenia zamerané na 
odstraňovanie prípadných prekážok 
brániacich riešiteľnosti krízových situácií. 
Rada by mala požadovať od 
vnútroštátnych orgánov pre riešenie 
krízových situácií, aby uplatňovali takéto 
primerané opatrenia zamerané na 
odstraňovanie prekážok brániacich 
riešiteľnosti krízových situácií s cieľom 
zabezpečiť konzistentnosť a riešiteľnosť 
krízových situácií dotknutých inštitúcií.

(23) So zreteľom na citlivosť informácií, 
ktoré musia plány riešenia krízových 
situácií obsahovať, by rada nemala byť 
splnomocnená vypracúvať plány riešenia 
krízových situácií pre takého inštitúcie a 
skupiny. Plány riešenia krízových situácií
pre príslušné úverové inštitúcie a skupiny 
by mali vypracúvať vnútroštátne orgány 
pre riešenie krízových situácií.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 7 a so zreteľom na citlivosť informácií, ktoré 
musia plány riešenia krízových situácií obsahovať, je nutné, aby plány riešenia krízových 
situácií vypracúvali príslušné vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií. Rada 
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dostáva len informácie potrebné na plnenie jej úloh podľa tohto nariadenia. Dôverné alebo 
citlivé obchodné informácie úverovej inštitúcie nemožno postupovať rade.

Pozmeňujúci návrh 142
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom zabezpečiť jednotný prístup 
pre inštitúcie a skupiny by mala byť rada 
splnomocnená vypracúvať plány riešenia 
krízových situácií pre takého inštitúcie a 
skupiny. Rada by mala posudzovať 
riešiteľnosť krízových situácií inštitúcií a 
skupín a prijímať opatrenia zamerané na 
odstraňovanie prípadných prekážok 
brániacich riešiteľnosti krízových situácií. 
Rada by mala požadovať od vnútroštátnych 
orgánov pre riešenie krízových situácií, 
aby uplatňovali takéto primerané opatrenia 
zamerané na odstraňovanie prekážok 
brániacich riešiteľnosti krízových situácií s 
cieľom zabezpečiť konzistentnosť a 
riešiteľnosť krízových situácií dotknutých 
inštitúcií.

(23) S cieľom zabezpečiť jednotný prístup 
pre inštitúcie a skupiny by mala byť rada 
splnomocnená koordinovať vypracúvanie 
plánov riešenia krízových situácií pre 
takého inštitúcie a skupiny. Rada by mala 
posudzovať riešiteľnosť krízových situácií 
inštitúcií a skupín a prijímať opatrenia 
zamerané na odstraňovanie prípadných 
prekážok brániacich riešiteľnosti krízových 
situácií. Rada by mala požadovať od 
vnútroštátnych orgánov pre riešenie 
krízových situácií, aby uplatňovali takéto 
primerané opatrenia zamerané na 
odstraňovanie prekážok brániacich 
riešiteľnosti krízových situácií s cieľom 
zabezpečiť konzistentnosť a riešiteľnosť 
krízových situácií dotknutých inštitúcií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Corien Wortmann-Kool

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom zabezpečiť jednotný prístup 
pre inštitúcie a skupiny by mala byť rada 
splnomocnená vypracúvať plány riešenia 
krízových situácií pre takého inštitúcie a 
skupiny. Rada by mala posudzovať 

(23) S cieľom zabezpečiť jednotný prístup 
pre inštitúcie a skupiny by mala byť rada 
splnomocnená vypracúvať plány riešenia 
krízových situácií pre takého inštitúcie a 
skupiny. Rada by mala posudzovať 
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riešiteľnosť krízových situácií inštitúcií a 
skupín a prijímať opatrenia zamerané na 
odstraňovanie prípadných prekážok 
brániacich riešiteľnosti krízových situácií. 
Rada by mala požadovať od vnútroštátnych 
orgánov pre riešenie krízových situácií, 
aby uplatňovali takéto primerané opatrenia 
zamerané na odstraňovanie prekážok 
brániacich riešiteľnosti krízových situácií s 
cieľom zabezpečiť konzistentnosť a 
riešiteľnosť krízových situácií dotknutých 
inštitúcií.

riešiteľnosť krízových situácií inštitúcií a 
skupín a prijímať opatrenia zamerané na 
odstraňovanie prípadných prekážok 
brániacich riešiteľnosti krízových situácií. 
Rada by mala požadovať od vnútroštátnych 
orgánov pre riešenie krízových situácií, 
aby uplatňovali takéto primerané opatrenia 
zamerané na odstraňovanie prekážok 
brániacich riešiteľnosti krízových situácií s 
cieľom zabezpečiť konzistentnosť a 
riešiteľnosť krízových situácií dotknutých 
inštitúcií. Kvôli tomu, že informácie, ktoré 
obsahujú plány riešenia krízových 
situácií, sa týkajú konkrétnych inštitúcií 
a sú dôverné, mala by rada prijímať 
rozhodnutia o vypracúvaní a posudzovaní 
plánov riešenia krízových situácií 
a uplatňovaní vhodných opatrení na 
svojom výkonnom zasadnutí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom zabezpečiť jednotný prístup 
pre inštitúcie a skupiny by mala byť rada 
splnomocnená vypracúvať plány riešenia 
krízových situácií pre takého inštitúcie a 
skupiny. Rada by mala posudzovať 
riešiteľnosť krízových situácií inštitúcií a 
skupín a prijímať opatrenia zamerané na 
odstraňovanie prípadných prekážok 
brániacich riešiteľnosti krízových situácií. 
Rada by mala požadovať od vnútroštátnych 
orgánov pre riešenie krízových situácií, 
aby uplatňovali takéto primerané opatrenia 
zamerané na odstraňovanie prekážok 
brániacich riešiteľnosti krízových situácií s 
cieľom zabezpečiť konzistentnosť a 
riešiteľnosť krízových situácií dotknutých 

(23) S cieľom zabezpečiť jednotný prístup 
pre inštitúcie a skupiny by mala byť rada 
na svojom výkonnom zasadnutí
splnomocnená vypracúvať plány riešenia 
krízových situácií pre takého inštitúcie a 
skupiny. Rada by mala posudzovať 
riešiteľnosť krízových situácií inštitúcií a 
skupín a prijímať opatrenia zamerané na 
odstraňovanie prípadných prekážok 
brániacich riešiteľnosti krízových situácií. 
Rada by mala požadovať od vnútroštátnych 
orgánov pre riešenie krízových situácií, 
aby uplatňovali takéto primerané opatrenia 
zamerané na odstraňovanie prekážok 
brániacich riešiteľnosti krízových situácií s 
cieľom zabezpečiť konzistentnosť a 
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inštitúcií. riešiteľnosť krízových situácií dotknutých 
inštitúcií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Olle Ludvigsson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Plány riešenia krízových situácií by 
mali zohľadňovať vplyv na zamestnancov 
a mali by zahŕňať postupy informovania 
zamestnancov alebo ich zástupcov 
a konzultácií s nimi počas celého procesu 
riešenia krízovej situácie. Tam, kde platia, 
by sa v tomto smere mali dodržiavať 
kolektívne zmluvy alebo iné mechanizmy 
zabezpečené sociálnymi partnermi. Plány 
riešenia krízových situácií, vrátane 
akejkoľvek ich aktualizácie, by sa mali 
ihneď po dokončení oznámiť 
zamestnancom alebo ich zástupcom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Philippe Lamberts, Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Globálne systémovo významné 
inštitúcie (G-SII) a inak systémovo 
významné inštitúcie (O-SII) sú svojou 
povahou nezlučiteľné s efektívnym 
a robustným trhovým hospodárstvom, a to 
okrem iného preto, lebo využívajú veľké 
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implicitné dotácie, a aj pri použití 
nástrojov na riešenie krízových situácií 
pretrváva riziko, že ich krízovú situáciu 
nemožno vyriešiť bez použitia verejných 
prostriedkov. Preto sú zásadne dôležité 
predbežné kroky rady v primeranom 
časovom rámci vrátane výrazného 
zníženia ich veľkosti, vzájomnej 
previazanosti a zložitosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií by sa mal vybudovať na 
rámcoch, ktoré poskytuje smernica [] a 
JMD. Rada by preto mala byť 
splnomocnená včas intervenovať v 
prípade, keď sa zhoršuje finančná situácia 
alebo platobná schopnosť inštitúcie. 
Informácie, ktorá rada v tomto štádiu 
získava od vnútroštátnych orgánov pre 
riešenie krízových situácií alebo ECB, jej 
pomáhajú určiť, aké opatrenie by mohla 
prijať s cieľom pripraviť sa na riešenie 
krízovej situácie dotknutej inštitúcie.

(25) Jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií by sa mal vybudovať na 
rámcoch, ktoré poskytuje smernica [] a 
JMD. Rada by preto mala mať povolenie 
včas intervenovať v prípade, keď sa 
zhoršuje finančná situácia alebo platobná 
schopnosť inštitúcie. Informácie, ktoré
rada v tomto štádiu získava od 
vnútroštátnych orgánov pre riešenie 
krízových situácií alebo ECB, jej pomáhajú 
určiť, aké opatrenie by mohla prijať s 
cieľom pripraviť sa na riešenie krízovej 
situácie dotknutej inštitúcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií by sa mal vybudovať na 
rámcoch, ktoré poskytuje smernica [] a 
JMD. Rada by preto mala byť 
splnomocnená včas intervenovať v prípade, 
keď sa zhoršuje finančná situácia alebo 
platobná schopnosť inštitúcie. Informácie, 
ktorá rada v tomto štádiu získava od 
vnútroštátnych orgánov pre riešenie 
krízových situácií alebo ECB, jej 
pomáhajú určiť, aké opatrenie by mohla 
prijať s cieľom pripraviť sa na riešenie 
krízovej situácie dotknutej inštitúcie.

(25) Jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií by sa mal vybudovať na 
rámcoch, ktoré poskytuje smernica [] a 
JMD. Rada by preto mala byť 
splnomocnená včas intervenovať v prípade, 
keď sa zhoršuje finančná situácia alebo 
platobná schopnosť inštitúcie. Informácie, 
ktoré rada v tomto štádiu získava od ECB, 
jej pomáhajú určiť, aké opatrenie by mohla 
prijať s cieľom pripraviť sa na riešenie 
krízovej situácie dotknutej inštitúcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Peter Simon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií by sa mal vybudovať na 
rámcoch, ktoré poskytuje smernica [] a 
JMD. Rada by preto mala byť 
splnomocnená včas intervenovať v prípade, 
keď sa zhoršuje finančná situácia alebo 
platobná schopnosť inštitúcie. Informácie, 
ktorá rada v tomto štádiu získava od 
vnútroštátnych orgánov pre riešenie 
krízových situácií alebo ECB, jej pomáhajú 
určiť, aké opatrenie by mohla prijať s 
cieľom pripraviť sa na riešenie krízovej 
situácie dotknutej inštitúcie.

(25) Jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií by mal vychádzať z 
rámcov, ktoré poskytuje smernica [] a 
JMD. Rada by preto mala byť 
splnomocnená včas intervenovať v prípade, 
keď sa zhoršuje finančná situácia alebo 
platobná schopnosť inštitúcie. Informácie, 
ktoré rada v tomto štádiu získava od 
vnútroštátnych orgánov pre riešenie 
krízových situácií alebo ECB, jej pomáhajú 
určiť, aké opatrenie by mohla prijať s 
cieľom pripraviť sa na riešenie krízovej 
situácie dotknutej inštitúcie.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 150
Burkhard Balz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom minimalizovať narušenie 
finančného trhu a hospodárstva by sa 
proces riešenia krízových situácií mal 
dokončiť v krátkom čase. Komisia by 
počas celého procesu riešenia krízových 
situácií mala mať prístup k akýmkoľvek 
informáciám, ktoré považuje za potrebné, 
aby mohla prijať informované 
rozhodnutie v procese riešenia krízových 
situácií. Ak sa Komisia rozhodne začať 
riešiť krízovú situáciu inštitúcie, rada by 
mala bezodkladne prijať program riešenia 
krízových situácií, v ktorom sa stanovujú 
podrobné informácie o nástrojoch a 
právomociach na riešenie krízových 
situácií, ktoré sa majú uplatniť, ako aj o 
použití akýchkoľvek mechanizmov 
financovania.

(27) S cieľom minimalizovať narušenie 
finančného trhu a hospodárstva by sa 
proces riešenia krízových situácií mal 
dokončiť v krátkom čase. Komisia by 
nemala mať akúkoľvek poprednú úlohu 
v rámci procesu riešenia krízových situácií
a nemala by mať právomoc rozhodovať 
o začatí riešenia krízovej situácie úverovej 
spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom minimalizovať narušenie 
finančného trhu a hospodárstva by sa 
proces riešenia krízových situácií mal 
dokončiť v krátkom čase. Komisia by 
počas celého procesu riešenia krízových 
situácií mala mať prístup k akýmkoľvek 
informáciám, ktoré považuje za potrebné, 
aby mohla prijať informované 
rozhodnutie v procese riešenia krízových 

(27) S cieľom minimalizovať narušenie 
finančného trhu a hospodárstva by sa 
proces riešenia krízových situácií mal 
dokončiť v krátkom čase. Komisia by 
počas celého procesu riešenia krízových 
situácií mala mať prístup k akýmkoľvek 
informáciám, ktoré považuje za potrebné
na účely pravidiel pre štátnu pomoc 
a vplyv na jednotný trh ako celok, a to aj 



AM\1006888SK.doc 55/189 PE521.747v01-00

SK

situácií. Ak sa Komisia rozhodne začať 
riešiť krízovú situáciu inštitúcie, rada by 
mala bezodkladne prijať program riešenia 
krízových situácií, v ktorom sa stanovujú 
podrobné informácie o nástrojoch a 
právomociach na riešenie krízových 
situácií, ktoré sa majú uplatniť, ako aj o 
použití akýchkoľvek mechanizmov 
financovania.

na ktorékoľvek zasiahnuté členské štáty 
alebo podniky, ktoré nie sú súčasťou 
SRM. Ak sa ECB rozhodne začať riešiť 
krízovú situáciu inštitúcie, rada by mala 
bezodkladne prijať program riešenia 
krízových situácií, v ktorom sa stanovujú 
podrobné informácie o nástrojoch a 
právomociach na riešenie krízových 
situácií, ktoré sa majú uplatniť, ako aj o 
použití akýchkoľvek mechanizmov 
financovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom minimalizovať narušenie 
finančného trhu a hospodárstva by sa 
proces riešenia krízových situácií mal 
dokončiť v krátkom čase. Komisia by 
počas celého procesu riešenia krízových 
situácií mala mať prístup k akýmkoľvek 
informáciám, ktoré považuje za potrebné, 
aby mohla prijať informované rozhodnutie 
v procese riešenia krízových situácií. Ak sa 
Komisia rozhodne začať riešiť krízovú 
situáciu inštitúcie, rada by mala 
bezodkladne prijať program riešenia 
krízových situácií, v ktorom sa stanovujú 
podrobné informácie o nástrojoch a 
právomociach na riešenie krízových 
situácií, ktoré sa majú uplatniť, ako aj o 
použití akýchkoľvek mechanizmov 
financovania.

(27) S cieľom minimalizovať narušenie 
finančného trhu a hospodárstva by sa 
proces riešenia krízových situácií mal 
dokončiť v krátkom čase. Rada by počas 
celého procesu riešenia krízových situácií 
mala mať prístup k akýmkoľvek 
informáciám, ktoré považuje za potrebné, 
aby mohla prijať informované rozhodnutie 
v procese riešenia krízových situácií. Ak sa 
ECB rozhodne začať riešiť krízovú 
situáciu inštitúcie, rada by spolu 
s domovskými vnútroštátnymi orgánmi 
pre riešenie krízových situácií mala 
bezodkladne prijať program riešenia 
krízových situácií, v ktorom sa stanovujú 
podrobné informácie o nástrojoch a 
právomociach na riešenie krízových 
situácií, ktoré sa majú uplatniť, ako aj o 
použití akýchkoľvek mechanizmov 
financovania.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 153
Peter Simon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom minimalizovať narušenie 
finančného trhu a hospodárstva by sa 
proces riešenia krízových situácií mal 
dokončiť v krátkom čase. Komisia by 
počas celého procesu riešenia krízových 
situácií mala mať prístup k akýmkoľvek 
informáciám, ktoré považuje za potrebné, 
aby mohla prijať informované rozhodnutie 
v procese riešenia krízových situácií. Ak sa 
Komisia rozhodne začať riešiť krízovú 
situáciu inštitúcie, rada by mala 
bezodkladne prijať program riešenia 
krízových situácií, v ktorom sa stanovujú 
podrobné informácie o nástrojoch a 
právomociach na riešenie krízových 
situácií, ktoré sa majú uplatniť, ako aj o 
použití akýchkoľvek mechanizmov 
financovania.

(27) S cieľom minimalizovať narušenie 
finančného trhu a hospodárstva by sa 
proces riešenia krízových situácií mal 
dokončiť v krátkom čase. Vkladatelia by 
mali získať prístup aspoň ku chráneným 
vkladom pri najbližšej možnej príležitosti 
a najneskôr v časovom rámci, ktorý je 
kratší než ten, v ktorom vkladatelia 
získavajú prístup ku chráneným vkladom 
v kontexte normálneho konkurzného 
konania v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady [...] 
o systémoch ochrany vkladov. Komisia by 
počas celého procesu riešenia krízových 
situácií mala mať prístup k akýmkoľvek 
informáciám, ktoré považuje za potrebné, 
aby mohla prijať informované rozhodnutie 
v procese riešenia krízových situácií. Ak sa 
Komisia rozhodne začať riešiť krízovú 
situáciu inštitúcie, rada by mala 
bezodkladne prijať program riešenia 
krízových situácií, v ktorom sa stanovujú 
podrobné informácie o nástrojoch a 
právomociach na riešenie krízových 
situácií, ktoré sa majú uplatniť, ako aj o 
použití akýchkoľvek mechanizmov 
financovania. V tejto súvislosti by rada 
mala úzko spolupracovať s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi a orgánmi pre 
riešenie krízových situácií a systémami 
ochrany vkladov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 154
Corien Wortmann-Kool
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom minimalizovať narušenie 
finančného trhu a hospodárstva by sa 
proces riešenia krízových situácií mal 
dokončiť v krátkom čase. Komisia by 
počas celého procesu riešenia krízových 
situácií mala mať prístup k akýmkoľvek 
informáciám, ktoré považuje za potrebné, 
aby mohla prijať informované rozhodnutie 
v procese riešenia krízových situácií. Ak sa 
Komisia rozhodne začať riešiť krízovú 
situáciu inštitúcie, rada by mala 
bezodkladne prijať program riešenia 
krízových situácií, v ktorom sa stanovujú 
podrobné informácie o nástrojoch a 
právomociach na riešenie krízových 
situácií, ktoré sa majú uplatniť, ako aj o 
použití akýchkoľvek mechanizmov 
financovania.

(27) S cieľom minimalizovať narušenie 
finančného trhu a hospodárstva by sa 
proces riešenia krízových situácií mal 
dokončiť v krátkom čase. Komisia by 
počas celého procesu riešenia krízových 
situácií mala mať prístup k akýmkoľvek 
informáciám, ktoré považuje za potrebné, 
aby mohla prijať informované rozhodnutie 
v procese riešenia krízových situácií. Ak sa 
Komisia rozhodne prijať rozhodnutie 
pripravené radou o začatí riešenia 
krízovej situácie inštitúcie, rada by mala 
bezodkladne prijať program riešenia 
krízových situácií, v ktorom sa stanovujú 
podrobné informácie o nástrojoch a 
právomociach na riešenie krízových 
situácií, ktoré sa majú uplatniť, ako aj o 
použití akýchkoľvek mechanizmov 
financovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom minimalizovať narušenie 
finančného trhu a hospodárstva by sa 
proces riešenia krízových situácií mal 
dokončiť v krátkom čase. Komisia by 
počas celého procesu riešenia krízových 
situácií mala mať prístup k akýmkoľvek 
informáciám, ktoré považuje za potrebné, 
aby mohla prijať informované rozhodnutie 
v procese riešenia krízových situácií. Ak sa 
Komisia rozhodne začať riešiť krízovú 
situáciu inštitúcie, rada by mala 

(27) S cieľom minimalizovať narušenie 
finančného trhu a hospodárstva by sa 
proces riešenia krízových situácií mal 
dokončiť v krátkom čase. Komisia by 
počas celého procesu riešenia krízových 
situácií mala mať prístup k akýmkoľvek 
informáciám, ktoré považuje za potrebné, 
aby mohla prijať informované rozhodnutie 
v procese riešenia krízových situácií. Ak sa 
Komisia na základe odporúčania rady
rozhodne začať riešiť krízovú situáciu 
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bezodkladne prijať program riešenia 
krízových situácií, v ktorom sa stanovujú 
podrobné informácie o nástrojoch a 
právomociach na riešenie krízových 
situácií, ktoré sa majú uplatniť, ako aj o 
použití akýchkoľvek mechanizmov 
financovania.

inštitúcie, rada by mala bezodkladne prijať 
program riešenia krízových situácií
navrhovaný v odporúčaní, v ktorom sa
stanovujú podrobné informácie o 
nástrojoch a právomociach na riešenie 
krízových situácií, ktoré sa majú uplatniť, 
ako aj o použití akýchkoľvek 
mechanizmov financovania.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia má nárok na prístup k informáciám prostredníctvom plnohodnotného zapojenia do 
rady. Práve rada ako právnická osoba a oddelený subjekt každú situáciu sleduje a práve rada 
ako nezávislý orgán vytvorený na tento účel prijíma materiálne rozhodnutie o tom, že je 
potrebné začať riešiť krízovú situáciu inštitúcie. Komisia je zodpovedná za formálne 
rozhodnutie, aby sa dodržali zmluvy EÚ.

Pozmeňujúci návrh 156
Thomas Händel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Likvidácia inštitúcie v úpadku v rámci 
bežného konkurzného konania by mohla 
ohroziť finančnú stabilitu, prerušiť 
poskytovanie základných služieb a 
negatívne ovplyvniť ochranu vkladateľov. 
V takom prípade je uplatnenie nástrojov 
riešenia krízových situácií vo verejnom 
záujme. Cieľmi riešenia krízových situácií 
by preto malo byť zabezpečiť kontinuitu 
vykonávania základných finančných 
služieb, zachovať stabilitu finančného 
systému, znížiť morálny hazard 
minimalizáciou závislosti od verejnej 
finančnej podpory poskytovanej 
inštitúciám v úpadku a chrániť 
vkladateľov.

(28) Likvidácia inštitúcie v úpadku v rámci 
bežného konkurzného konania by mohla 
ohroziť finančnú stabilitu, prerušiť 
poskytovanie základných služieb a 
negatívne ovplyvniť ochranu vkladateľov. 
V takom prípade je uplatnenie nástrojov 
riešenia krízových situácií vo verejnom 
záujme. Cieľmi riešenia krízových situácií 
by preto malo byť zabezpečiť kontinuitu 
vykonávania základných finančných 
služieb, zachovať stabilitu finančného 
systému, znížiť morálny hazard 
minimalizáciou závislosti od verejnej 
finančnej podpory poskytovanej 
inštitúciám v úpadku, chrániť vkladateľov 
a prispievať k udržateľnému 
a vyváženému hospodárskemu rastu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 157
Thomas Händel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Pred tým, než možno prijať 
rozhodnutie o nepretržitom pokračovaní 
činnosti inštitúcie, by sa však mala zvážiť 
likvidácia insolventnej inštitúcie 
prostredníctvom bežného konkurzného 
konania. Nepretržité pokračovanie činnosti 
insolventnej inštitúcie by sa malo zachovať 
na účely finančnej stability a pokiaľ 
možno s využitím súkromných zdrojov. To 
možno dosiahnuť buď prostredníctvom 
predaja kupujúcemu zo súkromného 
sektora alebo fúziou s ním, alebo po 
odpísaní záväzkov inštitúcie alebo po 
konverzii jej dlhu na vlastný kapitál na 
účely rekapitalizácie.

(29) Pred tým, než možno prijať 
rozhodnutie o nepretržitom pokračovaní 
činnosti inštitúcie, by sa však mala zvážiť 
likvidácia insolventnej inštitúcie 
prostredníctvom bežného konkurzného 
konania. Nepretržité pokračovanie činnosti 
insolventnej inštitúcie možno zachovať na 
účely finančnej stability a s využitím 
súkromných zdrojov. To možno dosiahnuť 
buď prostredníctvom predaja kupujúcemu 
zo súkromného sektora alebo fúziou s ním, 
alebo po odpísaní záväzkov inštitúcie alebo 
po konverzii jej dlhu na vlastný kapitál na 
účely rekapitalizácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Thomas Händel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) Súčasnú hospodársku krízu 
spôsobilo do značnej miery finančníctvo, 
v ktorom sa mnoho subjektov stalo príliš 
veľkými na to, aby sa mohli dostať do 
úpadku, a museli za zachrániť 
z verejných prostriedkov. V protiklade 
s akoukoľvek logikou trhového 
hospodárstva sa straty socializovali a zisky 
privatizovali. Je nutné pripomenúť, že 
kľúčovou úlohou finančných inštitúcií je 
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smerovať úspory do produktívnych 
investícií. S vynájdením rôznych toxických 
finančných nástrojov a pochybných 
obchodných praktík, ktoré si napríklad 
stanovujú prehnane vysoké ciele v oblasti 
zisku, bola táto úloha vytlačená 
v prospech krátkodobej maximalizácie 
zisku s obmedzenou pridanou hodnotou 
pre spoločnosť. Preto je zásadne dôležité 
zredukovať finančný sektor na jeho 
základné funkcie. Preto by sa mala riešiť 
krízová situácia inštitúcií, ktoré dosiahli 
veľkosť a úroveň previazanosti, ktoré 
pravdepodobne predstavujú systémovú 
hrozbu pre fungovanie hospodárstiev 
jednotlivých členských štátov alebo EÚ 
ako celku, keďže to z dlhodobého 
hľadiska povedie k vyváženejšiemu 
a udržateľnejšiemu rastu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Komisia a rada by pri výkone 
právomocí riešiť krízové situácie mali
zabezpečiť, aby akcionári a veritelia 
znášali primeraný podiel strát, aby sa 
vymenili manažéri, aby sa minimalizovali 
náklady na riešenie krízovej situácie 
inštitúcie a aby sa so všetkými veriteľmi 
insolventnej inštitúcie, ktorí sú v rovnakej 
triede, zaobchádzalo podobným spôsobom.

(30) Rada by pri výkone právomocí riešiť 
krízové situácie mala zabezpečiť, aby 
akcionári a veritelia znášali primeraný 
podiel strát, aby sa vymenili manažéri
alebo doplnili ďalší osobitní manažéri, 
aby sa minimalizovali náklady na riešenie 
krízovej situácie inštitúcie a aby sa so 
všetkými veriteľmi insolventnej inštitúcie, 
ktorí sú v rovnakej triede, zaobchádzalo 
podobným spôsobom.

Or. en



AM\1006888SK.doc 61/189 PE521.747v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 160
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Komisia a rada by pri výkone 
právomocí riešiť krízové situácie mali 
zabezpečiť, aby akcionári a veritelia 
znášali primeraný podiel strát, aby sa 
vymenili manažéri, aby sa minimalizovali 
náklady na riešenie krízovej situácie 
inštitúcie a aby sa so všetkými veriteľmi 
insolventnej inštitúcie, ktorí sú v rovnakej 
triede, zaobchádzalo podobným spôsobom.

(30) Rada a vnútroštátne orgány by pri 
výkone právomocí riešiť krízové situácie 
mali zabezpečiť, aby akcionári a veritelia 
znášali primeraný podiel strát, aby sa 
vymenili manažéri, aby sa minimalizovali 
náklady na riešenie krízovej situácie 
inštitúcie a aby sa so všetkými veriteľmi 
insolventnej inštitúcie, ktorí sú v rovnakej 
triede, zaobchádzalo podobným spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Thomas Händel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Obmedzenia práv akcionárov a 
veriteľov by mali byť v súlade s článkom 
52 Charty základných práv. Nástroje 
riešenia krízových situácií by sa preto mali 
uplatňovať len na tie inštitúcie, ktoré sú v 
úpadku alebo pravdepodobne budú v 
úpadku, a len ak je to nevyhnutné na 
dosahovanie cieľa vo verejnom záujme, 
ktorým je zachovať finančnú stabilitu. 
Nástroje riešenia krízových situácií by sa 
mali uplatniť najmä vtedy, keď inštitúciu 
nemožno zlikvidovať v rámci bežného 
konkurzného konania bez narušenia 
stability finančného systému, keď sú 
potrebné opatrenia na zabezpečenie 
rýchleho prevodu a pokračovania 
vykonávania systémovo významných 
funkcií a keď neexistujú žiadne reálne 

(31) Nástroje riešenia krízových situácií by 
sa mali uplatňovať na tie inštitúcie, ktoré 
sú v úpadku alebo pravdepodobne budú v 
úpadku, alebo na inštitúcie, ktoré dosiahli 
kritickú veľkosť, a len ak je to potrebné 
na plnenie cieľa finančnej stability 
a udržateľného a vyváženého 
hospodárskeho rastu vo všeobecnom 
záujme.
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vyhliadky na akékoľvek alternatívne 
riešenie súkromného sektora, ktoré okrem 
iného zahŕňa zvýšenie kapitálu zo strany 
existujúcich akcionárov alebo akejkoľvek 
tretej strany, ktoré by postačovalo na 
obnovenie úplnej životaschopnosti 
inštitúcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Thomas Händel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Zasahovanie do práva vlastniť 
majetok by nemalo byť neprimerané. V 
dôsledku toho by dotknutým akcionárom a 
veriteľom nemali vzniknúť väčšie straty, 
než aké by im boli vznikli v prípade 
likvidácie inštitúcie v čase prijatia 
rozhodnutia o riešení krízovej situácie. V 
prípade čiastočného prevodu aktív 
inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, 
na súkromného kupujúceho alebo na 
preklenovaciu inštitúciu by sa zvyšná časť 
inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, 
mala zlikvidovať v rámci bežného 
konkurzného konania. S cieľom chrániť 
existujúcich akcionárov a veriteľov 
inštitúcie počas likvidácie by títo akcionári 
a veritelia mali mať nárok na to, aby im 
boli vyplatené ich pohľadávky aspoň v 
takej výške, akú by podľa odhadov boli 
bývali získali v prípade likvidácie celej 
inštitúcie v rámci bežného konkurzného 
konania.

(32) Zasahovanie do práva vlastniť 
majetok by nemalo byť neprimerané a vždy 
by malo byť v súlade s ochranou 
všeobecného verejného záujmu. V 
dôsledku toho by dotknutým akcionárom a 
veriteľom nemali vzniknúť väčšie straty, 
než aké by im boli vznikli v prípade 
likvidácie inštitúcie v čase prijatia 
rozhodnutia o riešení krízovej situácie. V 
prípade čiastočného prevodu aktív 
inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, 
na súkromného kupujúceho alebo na 
preklenovaciu inštitúciu by sa zvyšná časť 
inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, 
mala zlikvidovať v rámci bežného 
konkurzného konania. S cieľom chrániť 
existujúcich akcionárov a veriteľov 
inštitúcie počas likvidácie by títo akcionári 
a veritelia mali mať nárok na to, aby im 
boli vyplatené ich pohľadávky aspoň v 
takej výške, akú by podľa odhadov boli 
bývali získali v prípade likvidácie celej 
inštitúcie v rámci bežného konkurzného 
konania.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 163
Peter Simon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Zasahovanie do práva vlastniť 
majetok by nemalo byť neprimerané. V 
dôsledku toho by dotknutým akcionárom a 
veriteľom nemali vzniknúť väčšie straty, 
než aké by im boli vznikli v prípade 
likvidácie inštitúcie v čase prijatia 
rozhodnutia o riešení krízovej situácie. V 
prípade čiastočného prevodu aktív 
inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, 
na súkromného kupujúceho alebo na 
preklenovaciu inštitúciu by sa zvyšná časť 
inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, 
mala zlikvidovať v rámci bežného 
konkurzného konania. S cieľom chrániť 
existujúcich akcionárov a veriteľov 
inštitúcie počas likvidácie by títo akcionári 
a veritelia mali mať nárok na to, aby im 
boli vyplatené ich pohľadávky aspoň v 
takej výške, akú by podľa odhadov boli 
bývali získali v prípade likvidácie celej 
inštitúcie v rámci bežného konkurzného 
konania.

(32) Zasahovanie do práva vlastniť 
majetok by nemalo byť neprimerané. V 
dôsledku toho by dotknutým akcionárom a 
veriteľom nemali vzniknúť väčšie straty, 
než aké by im boli vznikli v prípade 
likvidácie inštitúcie v čase prijatia 
rozhodnutia o riešení krízovej situácie. V 
prípade čiastočného prevodu aktív 
inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, 
na súkromného kupujúceho alebo na 
preklenovaciu inštitúciu by sa zvyšná časť 
inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, 
mala zlikvidovať v rámci bežného 
konkurzného konania. S cieľom chrániť 
existujúcich akcionárov a veriteľov 
inštitúcie počas likvidácie by títo akcionári 
a veritelia mali mať nárok na to, aby im 
boli vyplatené ich pohľadávky aspoň v 
takej výške, akú by podľa odhadov boli 
bývali získali v prípade likvidácie celej 
inštitúcie v rámci bežného konkurzného 
konania. Pri uplatňovaní právomoci 
uskutočniť konverziu na vlastný kapitál 
v rámci nástroja záchrany pomocou 
vlastných zdrojov by sa mala venovať 
pozornosť právnej forme príslušnej 
inštitúcie, a to na základe toho, že 
konverzia nárokov alebo dlhových 
nástrojov na vlastný kapitál nemusí byť 
vhodná, ako napríklad v prípade podielov 
v družstvách.

Or. de

Odôvodnenie

Právna forma inštitúcie môže znamenať, že konverzia nárokov alebo dlhových nástrojov na 
vlastný kapitál nie je vhodná, pretože podiely (napr. podiely v družstvách) nie sú zameniteľné. 
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Pozmeňujúci návrh 164
Marianne Thyssen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Je dôležité, aby sa pri úpadku 
inštitúcie zaúčtovali straty. Usmerňujúcou 
zásadou oceňovania aktív a záväzkov 
inštitúcií v úpadku by mala byť ich trhová 
hodnota v čase uplatnenia nástrojov 
riešenia krízových situácií, pokiaľ trhy 
fungujú riadne. V prípade závažného 
narušenia fungovania trhov by ocenenie 
malo vychádzať z náležite zdôvodnenej 
dlhodobej ekonomickej hodnoty aktív a 
záväzkov. Z dôvodov naliehavosti by malo 
byť možné, aby rada vykonala rýchle 
dočasné ocenenie aktív alebo záväzkov 
inštitúcie v úpadku, ktoré by malo platiť až 
do vykonania nezávislého ocenenia.

(34) Je dôležité, aby sa pri úpadku 
inštitúcie zaúčtovali straty. Usmerňujúcou 
zásadou oceňovania aktív a záväzkov 
inštitúcií v úpadku by mala byť ich trhová 
hodnota v čase uplatnenia nástrojov 
riešenia krízových situácií, pokiaľ trhy 
fungujú efektívne. V prípade závažného 
narušenia fungovania trhov by ocenenie 
malo vychádzať z náležite zdôvodnenej 
dlhodobej ekonomickej hodnoty aktív a 
záväzkov. Z dôvodov naliehavosti by malo 
byť možné, aby rada vykonala rýchle 
dočasné ocenenie aktív alebo záväzkov 
inštitúcie v úpadku, ktoré by malo platiť až 
do vykonania nezávislého ocenenia.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 165
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Komisia by mala stanoviť rámec pre 
opatrenia na riešenie krízových situácií, 
ktoré sa majú prijať podľa okolností 
prípadu, a mala by byť schopná určiť 
všetky potrebné nástroje riešenia krízových 
situácií, ktoré sa majú použiť. V tomto 
jednoznačnom a presnom rámci by rada 
mala prijať rozhodnutie o podrobnom 
programe riešenia krízových situácií. 
Príslušné nástroje riešenia krízových 
situácií by mali zahŕňať nástroj odpredaja 
obchodnej činnosti, nástroj preklenovacej 

(36) Rada by spolu s vnútroštátnymi 
orgánmi pre riešenie krízových situácií 
mala stanoviť rámec pre opatrenia na 
riešenie krízových situácií, ktoré sa majú 
prijať podľa okolností prípadu, a mala by 
byť schopná určiť všetky potrebné nástroje 
riešenia krízových situácií, ktoré sa majú 
použiť. V tomto jednoznačnom a presnom 
rámci by rada mala prijať rozhodnutie o 
podrobnom programe riešenia krízových 
situácií. Príslušné nástroje riešenia 
krízových situácií by mali zahŕňať nástroj 
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inštitúcie, nástroj záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov a nástroj oddelenia 
aktív, ktoré sa stanovujú aj v smernici []. 
Rámec by mal takisto umožniť posúdiť, či 
sú splnené podmienky na odpísanie a 
konverziu kapitálových nástrojov.

odpredaja obchodnej činnosti, nástroj 
preklenovacej inštitúcie, nástroj záchrany 
pomocou vnútorných zdrojov a nástroj 
oddelenia aktív, ktoré sa stanovujú aj v 
smernici []. Rámec by mal takisto umožniť 
posúdiť, či sú splnené podmienky na 
odpísanie a konverziu kapitálových 
nástrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Komisia by mala stanoviť rámec pre 
opatrenia na riešenie krízových situácií, 
ktoré sa majú prijať podľa okolností 
prípadu, a mala by byť schopná určiť 
všetky potrebné nástroje riešenia krízových 
situácií, ktoré sa majú použiť. V tomto 
jednoznačnom a presnom rámci by rada 
mala prijať rozhodnutie o podrobnom 
programe riešenia krízových situácií. 
Príslušné nástroje riešenia krízových 
situácií by mali zahŕňať nástroj odpredaja 
obchodnej činnosti, nástroj preklenovacej 
inštitúcie, nástroj záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov a nástroj oddelenia 
aktív, ktoré sa stanovujú aj v smernici []. 
Rámec by mal takisto umožniť posúdiť, či 
sú splnené podmienky na odpísanie a 
konverziu kapitálových nástrojov.

(36) Rada by mala stanoviť rámec pre 
opatrenia na riešenie krízových situácií, 
ktoré sa majú prijať na základe plánov 
riešenia krízových situácií príslušných 
subjektov a podľa okolností prípadu, a 
mala by byť schopná určiť všetky potrebné 
nástroje riešenia krízových situácií, ktoré 
sa majú použiť. V tomto jednoznačnom a 
presnom rámci by rada mala prijať 
rozhodnutie o podrobnom programe 
riešenia krízových situácií. Príslušné 
nástroje riešenia krízových situácií by mali 
zahŕňať nástroj odpredaja obchodnej 
činnosti, nástroj preklenovacej inštitúcie, 
nástroj záchrany pomocou vnútorných 
zdrojov a nástroj oddelenia aktív, ktoré sa 
stanovujú aj v smernici []. Rámec by mal 
takisto umožniť posúdiť, či sú splnené 
podmienky na odpísanie a konverziu 
kapitálových nástrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Sari Essayah
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Komisia by mala stanoviť rámec pre 
opatrenia na riešenie krízových situácií, 
ktoré sa majú prijať podľa okolností 
prípadu, a mala by byť schopná určiť 
všetky potrebné nástroje riešenia krízových 
situácií, ktoré sa majú použiť. V tomto 
jednoznačnom a presnom rámci by rada 
mala prijať rozhodnutie o podrobnom 
programe riešenia krízových situácií. 
Príslušné nástroje riešenia krízových 
situácií by mali zahŕňať nástroj odpredaja 
obchodnej činnosti, nástroj preklenovacej 
inštitúcie, nástroj záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov a nástroj oddelenia 
aktív, ktoré sa stanovujú aj v smernici []. 
Rámec by mal takisto umožniť posúdiť, či 
sú splnené podmienky na odpísanie a 
konverziu kapitálových nástrojov.

(36) Komisia a Rada by mali stanoviť 
rámec pre opatrenia na riešenie krízových 
situácií, ktoré sa majú prijať podľa 
okolností prípadu, a mali by byť schopné
určiť všetky potrebné nástroje riešenia 
krízových situácií, ktoré sa majú použiť. V 
tomto jednoznačnom a presnom rámci by 
rada mala prijať rozhodnutie o podrobnom 
programe riešenia krízových situácií. 
Príslušné nástroje riešenia krízových 
situácií by mali zahŕňať nástroj odpredaja 
obchodnej činnosti, nástroj preklenovacej 
inštitúcie, nástroj záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov a nástroj oddelenia 
aktív, ktoré sa stanovujú aj v smernici []. 
Rámec by mal takisto umožniť posúdiť, či 
sú splnené podmienky na odpísanie a 
konverziu kapitálových nástrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Corien Wortmann-Kool

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Komisia by mala stanoviť rámec pre 
opatrenia na riešenie krízových situácií, 
ktoré sa majú prijať podľa okolností 
prípadu, a mala by byť schopná určiť 
všetky potrebné nástroje riešenia krízových 
situácií, ktoré sa majú použiť. V tomto 
jednoznačnom a presnom rámci by rada 
mala prijať rozhodnutie o podrobnom 
programe riešenia krízových situácií. 
Príslušné nástroje riešenia krízových 
situácií by mali zahŕňať nástroj odpredaja 

(36) Komisia by na základe návrhu 
rozhodnutia pripraveného radou mala 
stanoviť rámec pre opatrenia na riešenie 
krízových situácií, ktoré sa majú prijať 
podľa okolností prípadu, a mala by byť 
schopná určiť všetky potrebné nástroje 
riešenia krízových situácií, ktoré sa majú 
použiť. V tomto jednoznačnom a presnom 
rámci by rada mala prijať rozhodnutie o 
podrobnom programe riešenia krízových 
situácií. Príslušné nástroje riešenia 
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obchodnej činnosti, nástroj preklenovacej 
inštitúcie, nástroj záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov a nástroj oddelenia 
aktív, ktoré sa stanovujú aj v smernici []. 
Rámec by mal takisto umožniť posúdiť, či 
sú splnené podmienky na odpísanie a 
konverziu kapitálových nástrojov.

krízových situácií by mali zahŕňať nástroj 
odpredaja obchodnej činnosti, nástroj 
preklenovacej inštitúcie, nástroj záchrany 
pomocou vnútorných zdrojov a nástroj 
oddelenia aktív, ktoré sa stanovujú aj v 
smernici []. Rámec by mal takisto umožniť 
posúdiť, či sú splnené podmienky na 
odpísanie a konverziu kapitálových 
nástrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Komisia by mala stanoviť rámec pre 
opatrenia na riešenie krízových situácií, 
ktoré sa majú prijať podľa okolností 
prípadu, a mala by byť schopná určiť 
všetky potrebné nástroje riešenia krízových 
situácií, ktoré sa majú použiť. V tomto 
jednoznačnom a presnom rámci by rada 
mala prijať rozhodnutie o podrobnom 
programe riešenia krízových situácií. 
Príslušné nástroje riešenia krízových 
situácií by mali zahŕňať nástroj odpredaja 
obchodnej činnosti, nástroj preklenovacej
inštitúcie, nástroj záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov a nástroj oddelenia 
aktív, ktoré sa stanovujú aj v smernici []. 
Rámec by mal takisto umožniť posúdiť, či 
sú splnené podmienky na odpísanie a 
konverziu kapitálových nástrojov.

(36) Komisia by mala na základe 
odporúčania rady stanoviť rámec pre 
opatrenia na riešenie krízových situácií, 
ktoré sa majú prijať podľa okolností 
prípadu, a mala by byť schopná určiť 
všetky potrebné nástroje riešenia krízových 
situácií, ktoré sa majú použiť. V tomto 
jednoznačnom a presnom rámci by rada 
mala prijať rozhodnutie o podrobnom 
programe riešenia krízových situácií. 
Príslušné nástroje riešenia krízových 
situácií by mali zahŕňať nástroj odpredaja 
obchodnej činnosti, nástroj preklenovacej 
inštitúcie, nástroj záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov a nástroj oddelenia 
aktív, ktoré sa stanovujú aj v smernici []. 
Rámec by mal takisto umožniť posúdiť, či 
sú splnené podmienky na odpísanie a 
konverziu kapitálových nástrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Sharon Bowles
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Nástroj odpredaja obchodnej činnosti 
by mal umožniť predaj inštitúcie alebo 
časti jej obchodnej činnosti jednému alebo 
viacerým kupujúcim bez súhlasu 
akcionárov.

(37) V súlade so smernicou o ozdravení 
a riešení krízových situácií bánk [ ] by mal 
nástroj odpredaja obchodnej činnosti 
umožniť predaj inštitúcie alebo časti jej 
obchodnej činnosti jednému alebo 
viacerým kupujúcim bez súhlasu 
akcionárov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Nástroj oddelenia aktív by mal
umožniť orgánom prevádzať aktíva so 
zníženou výkonnosťou alebo so zníženou 
hodnotou na osobitný subjekt. Tento 
nástroj by sa mal použiť len spolu s 
ďalšími nástrojmi, aby inštitúcia v úpadku 
nezískala neprimeranú konkurenčnú 
výhodu.

(38) V súlade so smernicou o ozdravení 
a riešení krízových situácií bánk [ ] by mal 
nástroj oddelenia aktív umožniť orgánom 
prevádzať aktíva so zníženou výkonnosťou 
alebo so zníženou hodnotou na osobitný 
subjekt. Tento nástroj by sa mal použiť len 
spolu s ďalšími nástrojmi, aby inštitúcia v 
úpadku nezískala neprimeranú 
konkurenčnú výhodu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Účinným režimom riešenia krízových 
situácií by sa mali minimalizovať náklady 
na riešenie krízovej situácie inštitúcie v 
úpadku, ktoré znášajú daňovníci. Takisto 
by sa ním malo zabezpečiť, aby bez 
ohrozenia finančnej stability bolo možné 
riešiť aj krízové situácie veľkých inštitúcií 
systémového významu. Nástroj záchrany 
pomocou vnútorných zdrojov dosahuje 
tento cieľ tak, že zabezpečuje, aby 
akcionári a veritelia subjektu utrpeli 
primerané straty a znášali primeranú časť 
uvedených nákladov. Na tento účel by sa v 
zmysle odporúčania Rady pre finančnú 
stabilitu do rámca pre riešenie krízových 
situácií mali zahrnúť štatutárne právomoci 
odpísať dlh ako dodatočná možnosť spolu 
s ďalšími nástrojmi riešenia krízových 
situácií.

(39) Účinným režimom riešenia krízových 
situácií by sa mali minimalizovať náklady 
na riešenie krízovej situácie inštitúcie v 
úpadku, ktoré znášajú daňovníci. Takisto 
by sa ním malo zabezpečiť, aby bez 
ohrozenia finančnej stability bolo možné 
riešiť aj krízové situácie veľkých inštitúcií 
systémového významu. Nástroj záchrany 
pomocou vnútorných zdrojov dosahuje 
tento cieľ tak, že zabezpečuje, aby 
akcionári a veritelia subjektu utrpeli 
primerané straty a znášali primeranú časť 
uvedených nákladov. Na tento účel by sa v 
zmysle odporúčania Rady pre finančnú 
stabilitu do rámca pre riešenie krízových 
situácií mali zahrnúť štatutárne právomoci 
odpísať dlh ako primárny nástroj spolu s 
ďalšími nástrojmi riešenia krízových 
situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) S cieľom zabezpečiť potrebnú 
flexibilitu pri rozdeľovaní strát medzi 
veriteľov v celej škále okolností je vhodné, 
aby sa nástroj záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov uplatňoval v prípade, 
keď je cieľom riešenia krízovej situácie 
inštitúcie v úpadku zachovať nepretržité 
pokračovanie jej činnosti, ak existujú 
reálne vyhliadky na možné obnovenie 
životaschopnosti inštitúcie, ako aj v 
prípade, keď sa systémovo významné 
služby prevádzajú na preklenovaciu 
inštitúciu a zvyšná časť inštitúcie prestáva 

(40) V zmysle smernice o ozdravení 
a riešení krízových situácií bánk [ ] je s 
cieľom zabezpečiť potrebnú flexibilitu pri 
rozdeľovaní strát medzi veriteľov v celej 
škále okolností vhodné, aby sa nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov 
uplatňoval v prípade, keď je cieľom 
riešenia krízovej situácie inštitúcie v 
úpadku zachovať nepretržité pokračovanie 
jej činnosti, ak existujú reálne vyhliadky na 
možné obnovenie životaschopnosti 
inštitúcie, ako aj v prípade, keď sa 
systémovo významné služby prevádzajú na 
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vykonávať svoju činnosť a je zlikvidovaná. preklenovaciu inštitúciu a zvyšná časť 
inštitúcie prestáva vykonávať svoju 
činnosť a je zlikvidovaná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Ak sa nástroj záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov uplatňuje s cieľom 
obnoviť kapitál inštitúcie v úpadku, aby jej 
umožnil nepretržité pokračovanie
vykonávania jej činnosti, riešenie krízovej 
situácie prostredníctvom nástroja záchrany 
pomocou vnútorných zdrojov by mala vždy 
sprevádzať výmena manažmentu a 
následná reštrukturalizácia inštitúcie a jej 
činností spôsobom, ktorým sa odstraňujú 
príčiny jej úpadku. Táto reštrukturalizácia 
by sa mala uskutočniť realizáciou plánu 
reorganizácie obchodnej činnosti.

(41) Ako sa uvádza v smernici o ozdravení 
a riešení krízových situácií bánk, ak sa 
nástroj záchrany pomocou vnútorných 
zdrojov uplatňuje s cieľom obnoviť kapitál 
inštitúcie v úpadku, aby jej umožnil 
nepretržité pokračovanie vykonávania jej 
činnosti, riešenie krízovej situácie 
prostredníctvom nástroja záchrany 
pomocou vnútorných zdrojov by mala vždy 
sprevádzať výmena manažmentu a 
následná reštrukturalizácia inštitúcie a jej 
činností spôsobom, ktorým sa odstraňujú 
príčiny jej úpadku. Táto reštrukturalizácia 
by sa mala uskutočniť realizáciou plánu 
reorganizácie obchodnej činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Nie je vhodné uplatňovať nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov na 
pohľadávky, pokiaľ sú zabezpečené, 
kolateralizované alebo inak zaručené. S 

(42) Ako sa uvádza v smernici o ozdravení 
a riešení krízových situácií bánk [ ], nie je 
vhodné uplatňovať nástroj záchrany 
pomocou vnútorných zdrojov na 
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cieľom zabezpečiť, aby bol nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov 
účinný a aby dosiahol svoje ciele, by však 
malo byť možné uplatňovať ho na čo 
najširšiu škálu nezabezpečených záväzkov 
inštitúcie v úpadku. Z rozsahu 
uplatňovania nástroja záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov je však vhodné vylúčiť 
určité druhy nezabezpečených záväzkov. Z 
dôvodov verejného poriadku a účinného 
riešenia krízových situácií by sa nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov 
nemal uplatňovať na vklady chránené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 94/19/ES15, na záväzky 
zamestnancov inštitúcie v úpadku ani na 
komerčné pohľadávky, ktoré sa týkajú 
tovaru a služieb nevyhnutných na 
každodenné fungovanie inštitúcie.

pohľadávky, pokiaľ sú zabezpečené, 
kolateralizované alebo inak zaručené. S 
cieľom zabezpečiť, aby bol nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov 
účinný a aby dosiahol svoje ciele, by však 
malo byť možné uplatňovať ho na čo 
najširšiu škálu nezabezpečených záväzkov 
inštitúcie v úpadku. Z rozsahu 
uplatňovania nástroja záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov je však vhodné vylúčiť 
určité druhy nezabezpečených záväzkov. Z 
dôvodov verejného poriadku a účinného 
riešenia krízových situácií by sa nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov 
nemal uplatňovať na vklady chránené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 94/19/ES15, na záväzky 
zamestnancov inštitúcie v úpadku ani na 
komerčné pohľadávky, ktoré sa týkajú 
tovaru a služieb nevyhnutných na 
každodenné fungovanie inštitúcie.

__________________ __________________
15 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o 
systémoch ochrany vkladov. Ú. v. ES L 
135, 31.5.1994, s. 5 – 14.

15 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o 
systémoch ochrany vkladov. Ú. v. ES L 
135, 31.5.1994, s. 5 – 14.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Nuno Melo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Nie je vhodné uplatňovať nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov na 
pohľadávky, pokiaľ sú zabezpečené, 
kolateralizované alebo inak zaručené. S 
cieľom zabezpečiť, aby bol nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov 
účinný a aby dosiahol svoje ciele, by však 
malo byť možné uplatňovať ho na čo 

(42) Nie je vhodné uplatňovať nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov na 
pohľadávky, pokiaľ sú zabezpečené, 
kolateralizované alebo inak zaručené. S 
cieľom zabezpečiť, aby bol nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov 
účinný a aby dosiahol svoje ciele, by však 
malo byť možné uplatňovať ho na čo 
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najširšiu škálu nezabezpečených záväzkov 
inštitúcie v úpadku. Z rozsahu 
uplatňovania nástroja záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov je však vhodné vylúčiť 
určité druhy nezabezpečených záväzkov. Z 
dôvodov verejného poriadku a účinného 
riešenia krízových situácií by sa nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov 
nemal uplatňovať na vklady chránené 
podľa smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 94/19/ES15, na záväzky 
zamestnancov inštitúcie v úpadku ani na 
komerčné pohľadávky, ktoré sa týkajú 
tovaru a služieb nevyhnutných na 
každodenné fungovanie inštitúcie.

najširšiu škálu nezabezpečených záväzkov 
inštitúcie v úpadku. Z rozsahu 
uplatňovania nástroja záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov je však vhodné vylúčiť 
určité druhy nezabezpečených záväzkov. Z 
dôvodov verejného poriadku a účinného 
riešenia krízových situácií sa nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov 
neuplatňuje na vklady bez ohľadu na ich 
povahu alebo hodnotu, na záväzky 
zamestnancov inštitúcie v úpadku ani na 
komerčné pohľadávky, ktoré sa týkajú 
tovaru a služieb nevyhnutných na 
každodenné fungovanie inštitúcie.

__________________
15 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o 
systémoch ochrany vkladov. Ú. v. ES L 
135, 31.5.1994, s. 5 – 14.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 177
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Nie je vhodné uplatňovať nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov na 
pohľadávky, pokiaľ sú zabezpečené, 
kolateralizované alebo inak zaručené. S 
cieľom zabezpečiť, aby bol nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov 
účinný a aby dosiahol svoje ciele, by však 
malo byť možné uplatňovať ho na čo 
najširšiu škálu nezabezpečených záväzkov 
inštitúcie v úpadku. Z rozsahu 
uplatňovania nástroja záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov je však vhodné vylúčiť 
určité druhy nezabezpečených záväzkov. Z 
dôvodov verejného poriadku a účinného 

(42) Nie je vhodné uplatňovať nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov na 
pohľadávky, pokiaľ sú zabezpečené, 
kolateralizované alebo inak zaručené. S 
cieľom zabezpečiť, aby bol nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov 
účinný a aby dosiahol svoje ciele, by však 
malo byť možné uplatňovať ho na čo 
najširšiu škálu nezabezpečených záväzkov 
inštitúcie v úpadku. Z rozsahu 
uplatňovania nástroja záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov je však vhodné vylúčiť 
určité druhy nezabezpečených záväzkov. Z 
dôvodov verejného poriadku a účinného 
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riešenia krízových situácií by sa nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov 
nemal uplatňovať na vklady chránené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 94/19/ES15, na záväzky 
zamestnancov inštitúcie v úpadku ani na 
komerčné pohľadávky, ktoré sa týkajú 
tovaru a služieb nevyhnutných na 
každodenné fungovanie inštitúcie.

riešenia krízových situácií by sa nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov 
nemal uplatňovať na vklady chránené 
podľa smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 94/19/ES15, na záväzky 
zamestnancov inštitúcie v úpadku, na kryté 
dlhopisy ani na komerčné pohľadávky, 
ktoré sa týkajú tovaru a služieb 
nevyhnutných na každodenné fungovanie 
inštitúcie.

__________________ __________________
15 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o 
systémoch ochrany vkladov. Ú. v. ES L 
135, 31.5.1994, s. 5 – 14.

15 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 94/19/ES z 30. mája 1994 o 
systémoch ochrany vkladov. Ú. v. ES L 
135, 31.5.1994, s. 5 – 14.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Nástroj záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov by sa nemal 
uplatňovať na vkladateľov, ktorí majú v 
držbe vklady chránené systémom ochrany 
vkladov. Systém ochrany vkladov však 
prispieva k financovaniu procesu riešenia 
krízových situácií, a to do výšky 
odškodného, ktorú by musel vyplatiť 
svojim vkladateľom. Výkonom právomocí 
uskutočniť záchranu pomocou vnútorných 
zdrojov by sa zabezpečilo, aby vkladatelia 
mali k svojim vkladom prístup aj naďalej, 
čo je hlavným dôvodom vytvorenia 
systémov ochrany vkladov. Keby sa 
zapojenie týchto systémov v takýchto 
prípadoch nestanovilo, vznikla by 
nespravodlivá výhoda vo vzťahu k 
ostatným veriteľom, ktorí by podliehali 
výkonu právomocí orgánu pre riešenie 

(43) Ako sa uvádza v smernici o ozdravení 
a riešení krízových situácií bánk [ ],
nástroj záchrany pomocou vnútorných 
zdrojov by sa nemal uplatňovať na 
vkladateľov, ktorí majú v držbe vklady 
chránené systémom ochrany vkladov. 
Systém ochrany vkladov však prispieva k 
financovaniu procesu riešenia krízových 
situácií, a to do výšky odškodného, ktorú 
by musel vyplatiť svojim vkladateľom. 
Výkonom právomocí uskutočniť záchranu 
pomocou vnútorných zdrojov by sa 
zabezpečilo, aby vkladatelia mali k svojim 
vkladom prístup aj naďalej, čo je hlavným 
dôvodom vytvorenia systémov ochrany 
vkladov. Keby sa zapojenie týchto 
systémov v takýchto prípadoch 
nestanovilo, vznikla by nespravodlivá 
výhoda vo vzťahu k ostatným veriteľom, 
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krízových situácií. ktorí by podliehali výkonu právomocí 
orgánu pre riešenie krízových situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Nástroj záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov by sa nemal 
uplatňovať na vkladateľov, ktorí majú v 
držbe vklady chránené systémom ochrany 
vkladov. Systém ochrany vkladov však 
prispieva k financovaniu procesu riešenia 
krízových situácií, a to do výšky 
odškodného, ktorú by musel vyplatiť 
svojim vkladateľom. Výkonom právomocí 
uskutočniť záchranu pomocou vnútorných 
zdrojov by sa zabezpečilo, aby vkladatelia 
mali k svojim vkladom prístup aj naďalej, 
čo je hlavným dôvodom vytvorenia 
systémov ochrany vkladov. Keby sa 
zapojenie týchto systémov v takýchto 
prípadoch nestanovilo, vznikla by 
nespravodlivá výhoda vo vzťahu k 
ostatným veriteľom, ktorí by podliehali 
výkonu právomocí orgánu pre riešenie 
krízových situácií.

(43) Nástroj záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov by sa nemal 
uplatňovať na vkladateľov, ktorí majú v 
držbe vklady chránené systémom ochrany 
vkladov, ani na systém ochrany vkladov 
ako taký. Výkonom právomocí uskutočniť 
záchranu pomocou vnútorných zdrojov by 
sa zabezpečilo, aby vkladatelia mali k 
svojim vkladom prístup aj naďalej.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Nuno Melo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Nástroj záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov by sa nemal 
uplatňovať na vkladateľov, ktorí majú v 
držbe vklady chránené systémom ochrany 
vkladov. Systém ochrany vkladov však 
prispieva k financovaniu procesu riešenia 
krízových situácií, a to do výšky 
odškodného, ktorú by musel vyplatiť 
svojim vkladateľom. Výkonom právomocí 
uskutočniť záchranu pomocou vnútorných 
zdrojov by sa zabezpečilo, aby vkladatelia 
mali k svojim vkladom prístup aj naďalej, 
čo je hlavným dôvodom vytvorenia 
systémov ochrany vkladov. Keby sa 
zapojenie týchto systémov v takýchto 
prípadoch nestanovilo, vznikla by 
nespravodlivá výhoda vo vzťahu k 
ostatným veriteľom, ktorí by podliehali 
výkonu právomocí orgánu pre riešenie 
krízových situácií.

(43) Nástroj záchrany pomocou
vnútorných zdrojov by sa nemal 
uplatňovať na vkladateľov, ktorí majú v 
držbe vklady akejkoľvek povahy či 
hodnoty. Systém ochrany vkladov však 
prispieva k financovaniu procesu riešenia 
krízových situácií, a to do výšky 
odškodného, ktorú by musel vyplatiť 
svojim vkladateľom. Výkonom právomocí 
uskutočniť záchranu pomocou vnútorných 
zdrojov by sa zabezpečilo, aby vkladatelia 
mali k svojim vkladom prístup aj naďalej, 
čo je hlavným dôvodom vytvorenia 
systémov ochrany vkladov. Keby sa 
zapojenie týchto systémov v takýchto 
prípadoch nestanovilo, vznikla by 
nespravodlivá výhoda vo vzťahu k 
ostatným veriteľom, ktorí by podliehali 
výkonu právomocí orgánu pre riešenie 
krízových situácií.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 181
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) S cieľom realizovať rozdeľovanie 
bremena medzi akcionárov a podriadených 
veriteľov v zmysle požiadaviek podľa 
pravidiel štátnej pomoci by sa nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov
mohol uplatňovať analogicky v rámci 
jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií od začatia uplatňovania tohto 
nariadenia.

(44) S cieľom realizovať rozdeľovanie 
bremena medzi akcionárov a podriadených 
veriteľov v zmysle požiadaviek podľa 
pravidiel štátnej pomoci by sa na tieto 
zainteresované subjekty mohol uplatňovať 
analogicky v rámci jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií od 
začatia uplatňovania tohto nariadenia
nástroj záchrany pomocou vnútorných 
zdrojov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 182
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) S cieľom realizovať rozdeľovanie 
bremena medzi akcionárov a podriadených 
veriteľov v zmysle požiadaviek podľa 
pravidiel štátnej pomoci by sa nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov 
mohol uplatňovať analogicky v rámci 
jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií od začatia uplatňovania tohto 
nariadenia.

(44) S cieľom realizovať rozdeľovanie 
bremena medzi akcionárov a podriadených 
veriteľov v zmysle požiadaviek podľa 
pravidiel štátnej pomoci by sa nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov 
mohol uplatňovať analogicky v rámci 
jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií od začatia uplatňovania smernice 
o ozdravení a riešení krízových situácií 
bánk.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) S cieľom zabrániť tomu, aby inštitúcie 
štruktúrovali svoje záväzky spôsobom, 
ktorý obmedzuje účinnosť nástroja 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov, by 
rada mala mať možnosť stanoviť, že 
inštitúcie by vždy mali mať v držbe 
súhrnnú sumu vlastných zdrojov, 
podriadeného dlhu a nadriadených 
záväzkov, ktoré podliehajú nástroju 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov (v 
percentuálnom vyjadrení ako podiel 
celkových pasív inštitúcie) a ktoré 
nespĺňajú kritériá na vlastné zdroje na 
účely nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 575/201316 a smernice 

(45) S cieľom zabrániť tomu, aby inštitúcie 
štruktúrovali svoje záväzky spôsobom, 
ktorý obmedzuje účinnosť nástroja 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov, by 
rada mala mať možnosť stanoviť, že 
inštitúcie by vždy mali mať v držbe 
súhrnnú sumu vlastných zdrojov, 
podriadeného dlhu a nadriadených 
záväzkov, ktoré podliehajú nástroju 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov (v
percentuálnom vyjadrení ako podiel 
celkových pasív inštitúcie).
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Európskeho parlamentu a Rady 
2013/36/EÚ z 26. júna 201317.

__________________
16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o 
prudenciálnych požiadavkách na úverové 
inštitúcie a investičné spoločnosti a o 
zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012, Ú. v. 
EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.
17 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o 
prístupe k činnosti úverových inštitúcií a 
prudenciálnom dohľade nad úverovými 
inštitúciami a investičnými 
spoločnosťami, o zmene smernice 
2002/87/ES a o zrušení smerníc 
2006/48/ES a 2006/49/ES, Ú. v. EÚ L 176, 
27.6.2013, s. 338.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) S cieľom zabrániť tomu, aby inštitúcie 
štruktúrovali svoje záväzky spôsobom, 
ktorý obmedzuje účinnosť nástroja 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov, by 
rada mala mať možnosť stanoviť, že 
inštitúcie by vždy mali mať v držbe 
súhrnnú sumu vlastných zdrojov, 
podriadeného dlhu a nadriadených 
záväzkov, ktoré podliehajú nástroju 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov (v 
percentuálnom vyjadrení ako podiel 
celkových pasív inštitúcie) a ktoré 
nespĺňajú kritériá na vlastné zdroje na 
účely nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 575/201316 a smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 

(45) S cieľom zabrániť tomu, aby inštitúcie 
štruktúrovali svoje záväzky spôsobom, 
ktorý obmedzuje účinnosť nástroja 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov, by 
rada mala mať možnosť stanoviť, že 
inštitúcie by vždy mali mať v držbe 
súhrnnú sumu vlastných zdrojov, 
podriadeného dlhu a nadriadených 
záväzkov, ktoré podliehajú nástroju 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov (v 
percentuálnom vyjadrení ako podiel 
celkových pasív inštitúcie) a ktoré 
nespĺňajú kritériá na vlastné zdroje na 
účely nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 575/201316 a smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
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2013/36/EÚ z 26. júna 201317. 2013/36/EÚ z 26. júna 201317, pričom táto 
suma sa uvádza v plánoch riešenia 
krízových situácií.

__________________ __________________
16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o 
prudenciálnych požiadavkách na úverové 
inštitúcie a investičné spoločnosti a o 
zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012, Ú. v. 
EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o 
prudenciálnych požiadavkách na úverové 
inštitúcie a investičné spoločnosti a o 
zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012, Ú. v. 
EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

17 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o 
prístupe k činnosti úverových inštitúcií a 
prudenciálnom dohľade nad úverovými 
inštitúciami a investičnými spoločnosťami, 
o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení 
smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES, Ú. v. 
EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338.

17 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o 
prístupe k činnosti úverových inštitúcií a 
prudenciálnom dohľade nad úverovými 
inštitúciami a investičnými spoločnosťami, 
o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení 
smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES, Ú. v. 
EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(46) Najlepšia metóda riešenia krízových 
situácií by sa mala vybrať podľa okolností 
prípadu a na tento účel by mali byť k 
dispozícii všetky nástroje riešenia 
krízových situácií stanovené v smernici [].

(46) Najlepšia metóda riešenia krízových 
situácií by sa mala vybrať podľa okolností 
prípadu, bez diskriminácie ktoréhokoľvek 
zúčastneného či nezúčastneného 
členského štátu alebo skupiny členských 
štátov, a na tento účel by mali byť k 
dispozícii všetky nástroje riešenia 
krízových situácií stanovené v smernici 
o ozdravení a riešení krízových situácií 
bánk [], ktoré by sa mali uplatňovať 
v súlade s ustanoveniami uvedenej 
smernice.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 186
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Smernicou [] sa vnútroštátne orgány 
pre riešenie krízových situácií poverili 
právomocou odpísať kapitálové nástroje a 
vykonať ich konverziu, keďže sa 
podmienky odpísania a konverzie 
kapitálových nástrojov môžu zhodovať s 
podmienkami riešenia krízových situácií, a 
v takom prípade sa má posúdiť, či na 
obnovenie finančného zdravia dotknutého 
subjektu postačuje výlučne odpísanie a 
konverzia kapitálových nástrojov alebo či 
je nevyhnutné prijať aj opatrenie na 
riešenie krízovej situácie. Platí pravidlo, že 
táto právomoc sa bude používať v kontexte 
riešenia krízových situácií. Komisia by 
vnútroštátne orgány pre riešenie krízových 
situácií mala nahradiť aj v tejto funkcii, a 
mala by byť preto splnomocnená posúdiť, 
či sú splnené podmienky na odpísanie a 
konverziu kapitálových nástrojov, a 
rozhodnúť, či sa krízová situácia subjektu 
má začať riešiť v prípade, ak sú zároveň 
splnené požiadavky na riešenie krízových 
situácií.

(47) Smernicou [] sa vnútroštátne orgány 
pre riešenie krízových situácií poverili 
právomocou odpísať kapitálové nástroje a 
vykonať ich konverziu, keďže sa 
podmienky odpísania a konverzie 
kapitálových nástrojov môžu zhodovať s 
podmienkami riešenia krízových situácií, a 
v takom prípade sa má posúdiť, či na 
obnovenie finančného zdravia dotknutého 
subjektu postačuje výlučne odpísanie a 
konverzia kapitálových nástrojov alebo či 
je nevyhnutné prijať aj opatrenie na 
riešenie krízovej situácie. Platí pravidlo, že 
táto právomoc sa bude používať v kontexte 
riešenia krízových situácií. Rada, Komisia 
a Rada by vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií mali nahradiť aj v tejto 
funkcii, a mali by byť preto splnomocnené
posúdiť, či sú splnené podmienky na 
odpísanie a konverziu kapitálových 
nástrojov, a rozhodnúť, či sa krízová 
situácia subjektu má začať riešiť v prípade, 
ak sú zároveň splnené požiadavky na 
riešenie krízových situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Smernicou [] sa vnútroštátne orgány (47) Smernicou [] sa vnútroštátne orgány 
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pre riešenie krízových situácií poverili 
právomocou odpísať kapitálové nástroje a 
vykonať ich konverziu, keďže sa 
podmienky odpísania a konverzie 
kapitálových nástrojov môžu zhodovať s 
podmienkami riešenia krízových situácií, a 
v takom prípade sa má posúdiť, či na 
obnovenie finančného zdravia dotknutého 
subjektu postačuje výlučne odpísanie a 
konverzia kapitálových nástrojov alebo či 
je nevyhnutné prijať aj opatrenie na 
riešenie krízovej situácie. Platí pravidlo, že 
táto právomoc sa bude používať v kontexte 
riešenia krízových situácií. Komisia by 
vnútroštátne orgány pre riešenie krízových 
situácií mala nahradiť aj v tejto funkcii, a 
mala by byť preto splnomocnená posúdiť, 
či sú splnené podmienky na odpísanie a 
konverziu kapitálových nástrojov, a 
rozhodnúť, či sa krízová situácia subjektu 
má začať riešiť v prípade, ak sú zároveň 
splnené požiadavky na riešenie krízových 
situácií.

pre riešenie krízových situácií poverili 
právomocou odpísať kapitálové nástroje a 
vykonať ich konverziu, keďže sa 
podmienky odpísania a konverzie 
kapitálových nástrojov môžu zhodovať s 
podmienkami riešenia krízových situácií, a 
v takom prípade sa má posúdiť, či na 
obnovenie finančného zdravia dotknutého 
subjektu postačuje výlučne odpísanie a
konverzia kapitálových nástrojov alebo či 
je nevyhnutné prijať aj opatrenie na 
riešenie krízovej situácie. Platí pravidlo, že 
táto právomoc sa bude používať v kontexte 
riešenia krízových situácií. Rada by 
vnútroštátne orgány pre riešenie krízových 
situácií mala nahradiť aj v tejto funkcii, a 
mala by byť preto splnomocnená posúdiť, 
či sú splnené podmienky na odpísanie a 
konverziu kapitálových nástrojov, a 
rozhodnúť, či sa krízová situácia subjektu 
má začať riešiť v prípade, ak sú zároveň 
splnené požiadavky na riešenie krízových 
situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(48) Vo všetkých zúčastnených členských 
štátoch by sa mala zabezpečiť efektívnosť 
a jednotnosť opatrení na riešenie krízových 
situácií. Rada by na tento účel mala byť vo 
výnimočných prípadoch a v prípade, keď 
vnútroštátny orgán pre riešenie krízových 
situácií neuplatnil rozhodnutie rady alebo 
ho neuplatnil dostatočne, splnomocnená 
previesť na inú osobu špecifikované 
práva, aktíva alebo záväzky inštitúcie, 
ktorej krízová situácia sa rieši, alebo 
požadovať konverziu dlhových nástrojov, 

(48) Vo všetkých zúčastnených členských 
štátoch by sa mala zabezpečiť efektívnosť 
a jednotnosť opatrení na riešenie krízových 
situácií. Rada by na tento účel mala byť vo 
výnimočných prípadoch a v prípade, keď 
vnútroštátny orgán pre riešenie krízových 
situácií neuplatnil rozhodnutie rady alebo 
ho neuplatnil dostatočne, nahradiť 
rozhodovanie vnútroštátneho orgánu 
s cieľom zaistiť splnenie tohto 
rozhodnutia. Akékoľvek opatrenie 
vnútroštátnych orgánov pre riešenie 
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ktoré obsahujú zmluvnú podmienku na 
konverziu za určitých okolností. 
Akékoľvek opatrenie vnútroštátnych 
orgánov pre riešenie krízových situácií, 
ktorým by sa obmedzil alebo ovplyvnil 
výkon právomocí alebo funkcií rady, by sa 
malo vylúčiť.

krízových situácií, ktorým by sa obmedzil 
alebo ovplyvnil výkon právomocí alebo 
funkcií rady, by sa malo vylúčiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Olle Ludvigsson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49a) Pri uplatňovaní nástrojov na 
riešenie krízových situácií a uplatňovaní 
právomocí v oblasti riešenia krízových 
situácií rada informuje zamestnancov
alebo ich zástupcov a uskutočňuje s nimi 
konzultácie. Tam, kde platia, by sa 
v tomto smere mali dodržiavať kolektívne 
zmluvy alebo iné mechanizmy 
zabezpečené sociálnymi partnermi. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) Keďže rada nahrádza vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií v 
zúčastnených členských štátoch v 
súvislosti s ich rozhodnutiami o riešení 
krízových situácií, rada by tieto orgány 
mala nahradiť aj na účely spolupráce s 

(50) Keďže rada podporuje vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií v 
zúčastnených členských štátoch v 
súvislosti s ich rozhodnutiami o riešení 
krízových situácií, rada s týmito orgánmi 
taktiež spolupracuje na účely spolupráce s 
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nezúčastnenými členskými štátmi, pokiaľ 
ide o funkcie riešenia krízových situácií. 
Rada by mala zastupovať najmä všetky 
orgány zo zúčastnených členských štátov v 
kolégiách pre riešenie krízových situácií, 
ktoré zahŕňajú orgány z nezúčastnených 
členských štátov.

nezúčastnenými členskými štátmi, pokiaľ 
ide o funkcie riešenia krízových situácií. 
Rada by mala zastupovať najmä všetky 
orgány zo zúčastnených členských štátov v 
kolégiách pre riešenie krízových situácií, 
ktoré zahŕňajú orgány z nezúčastnených 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(50) Keďže rada nahrádza vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií v 
zúčastnených členských štátoch v 
súvislosti s ich rozhodnutiami o riešení 
krízových situácií, rada by tieto orgány 
mala nahradiť aj na účely spolupráce s 
nezúčastnenými členskými štátmi, pokiaľ 
ide o funkcie riešenia krízových situácií. 
Rada by mala zastupovať najmä všetky 
orgány zo zúčastnených členských štátov v 
kolégiách pre riešenie krízových situácií, 
ktoré zahŕňajú orgány z nezúčastnených 
členských štátov.

(50) Keďže rada nahrádza vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií v 
zúčastnených členských štátoch v 
súvislosti s ich rozhodnutiami o riešení 
krízových situácií, rada by tieto orgány 
mala nahradiť aj na účely spolupráce s 
nezúčastnenými členskými štátmi, pokiaľ 
ide o funkcie riešenia krízových situácií. 
Rada by mala zahŕňať najmä všetky 
orgány zo zúčastnených členských štátov v 
kolégiách pre riešenie krízových situácií, 
ktoré zahŕňajú orgány z nezúčastnených 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51) Vzhľadom na to, že mnohé inštitúcie 
nevykonávajú svoju činnosť len v rámci

(51) Vzhľadom na to, že mnohé inštitúcie 
nevykonávajú svoju činnosť len v rámci 
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Únie, ale aj v medzinárodnom meradle, 
účinný mechanizmus riešenia krízových 
situácií musí stanoviť zásady spolupráce s 
dotknutými orgánmi z tretích krajín. 
Orgánom z tretích krajín by sa mala 
poskytovať podpora v súlade s právnym 
rámcom stanoveným v článku 88 smernice 
[]. Na tento účel a vzhľadom na to, že 
rada by mala byť jediným orgánom 
splnomocneným riešiť krízové situácie 
bánk v úpadku v zúčastnených členských 
štátoch, by rada mala mať výhradnú 
právomoc uzatvárať s týmito orgánmi z 
tretích strán nezáväzné dohody o 
spolupráci v mene vnútroštátnych 
orgánov zúčastnených členských štátov.

Únie, ale aj v medzinárodnom meradle, 
účinný mechanizmus riešenia krízových 
situácií musí stanoviť zásady spolupráce s 
dotknutými orgánmi z tretích krajín. 
Orgánom z tretích krajín by sa mala 
poskytovať podpora v súlade s právnym 
rámcom stanoveným v článku 88 smernice 
[]. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Aby rada mohla svoje úlohy 
vykonávať účinne, mala by mať vhodné 
vyšetrovacie právomoci. Mala by mať 
možnosť požadovať všetky potrebné 
informácie, a to buď priamo, alebo 
prostredníctvom vnútroštátnych orgánov 
pre riešenie krízových situácií, a 
vykonávať vyšetrovania a kontroly na 
mieste, podľa okolností v spolupráci s 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. V 
kontexte riešenia krízových situácií by rada 
mohla vykonávať kontroly na mieste s 
cieľom účinne monitorovať vykonávanie 
rozhodnutí vnútroštátnymi orgánmi a 
zabezpečiť, aby Komisia a rada prijímali
svoje rozhodnutia na základe úplne 
presných informácií.

(52) Aby rada mohla svoje úlohy 
vykonávať účinne, mala by mať vhodné 
vyšetrovacie právomoci. Mala by mať 
možnosť požadovať všetky potrebné 
informácie, a to buď priamo, alebo 
prostredníctvom vnútroštátnych orgánov 
pre riešenie krízových situácií, a 
vykonávať vyšetrovania a kontroly na 
mieste, podľa okolností v spolupráci s 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. V 
kontexte riešenia krízových situácií by rada 
mohla vykonávať kontroly na mieste s 
cieľom účinne monitorovať vykonávanie 
rozhodnutí vnútroštátnymi orgánmi a 
zabezpečiť, aby rada prijímala svoje 
rozhodnutia na základe úplne presných 
informácií.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 194
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Aby rada mohla svoje úlohy 
vykonávať účinne, mala by mať vhodné 
vyšetrovacie právomoci. Mala by mať 
možnosť požadovať všetky potrebné 
informácie, a to buď priamo, alebo 
prostredníctvom vnútroštátnych orgánov 
pre riešenie krízových situácií, a 
vykonávať vyšetrovania a kontroly na 
mieste, podľa okolností v spolupráci s 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. V 
kontexte riešenia krízových situácií by rada 
mohla vykonávať kontroly na mieste s 
cieľom účinne monitorovať vykonávanie 
rozhodnutí vnútroštátnymi orgánmi a 
zabezpečiť, aby Komisia a rada prijímali
svoje rozhodnutia na základe úplne 
presných informácií.

(52) Aby rada mohla svoje úlohy 
vykonávať účinne, mala by mať vhodné 
vyšetrovacie právomoci. Mala by mať 
možnosť požadovať všetky potrebné 
informácie, a to buď priamo, alebo 
prostredníctvom vnútroštátnych orgánov 
pre riešenie krízových situácií, a 
vykonávať vyšetrovania a kontroly na 
mieste, podľa okolností v spolupráci s 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. V 
kontexte riešenia krízových situácií by rada 
mohla vykonávať kontroly na mieste s 
cieľom účinne monitorovať vykonávanie 
rozhodnutí vnútroštátnymi orgánmi a 
zabezpečiť, aby rada prijímala svoje 
rozhodnutia na základe úplne presných 
informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Corien Wortmann-Kool

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Aby rada mohla svoje úlohy 
vykonávať účinne, mala by mať vhodné 
vyšetrovacie právomoci. Mala by mať 
možnosť požadovať všetky potrebné 
informácie, a to buď priamo, alebo 
prostredníctvom vnútroštátnych orgánov 
pre riešenie krízových situácií, a 
vykonávať vyšetrovania a kontroly na 

(52) Aby rada mohla svoje úlohy 
vykonávať účinne, mala by mať vhodné 
vyšetrovacie právomoci. Mala by mať 
možnosť požadovať všetky potrebné 
informácie, a to buď priamo, alebo 
prostredníctvom vnútroštátnych orgánov 
pre riešenie krízových situácií, a 
vykonávať vyšetrovania a kontroly na 
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mieste, podľa okolností v spolupráci s 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. V 
kontexte riešenia krízových situácií by rada 
mohla vykonávať kontroly na mieste s 
cieľom účinne monitorovať vykonávanie 
rozhodnutí vnútroštátnymi orgánmi a 
zabezpečiť, aby Komisia a rada prijímali 
svoje rozhodnutia na základe úplne 
presných informácií.

mieste, podľa okolností v spolupráci s 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, 
s plnohodnotným využitím všetkých 
informácií, ktoré majú k dispozícii ECB 
a príslušné vnútroštátne orgány. V 
kontexte riešenia krízových situácií by rada 
mohla vykonávať kontroly na mieste s 
cieľom účinne monitorovať vykonávanie 
rozhodnutí vnútroštátnymi orgánmi a 
zabezpečiť, aby Komisia a rada prijímali 
svoje rozhodnutia na základe úplne 
presných informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52) Aby rada mohla svoje úlohy 
vykonávať účinne, mala by mať vhodné 
vyšetrovacie právomoci. Mala by mať 
možnosť požadovať všetky potrebné 
informácie, a to buď priamo, alebo 
prostredníctvom vnútroštátnych orgánov 
pre riešenie krízových situácií, a 
vykonávať vyšetrovania a kontroly na 
mieste, podľa okolností v spolupráci s 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. V 
kontexte riešenia krízových situácií by rada 
mohla vykonávať kontroly na mieste s 
cieľom účinne monitorovať vykonávanie 
rozhodnutí vnútroštátnymi orgánmi a 
zabezpečiť, aby Komisia a rada prijímali 
svoje rozhodnutia na základe úplne 
presných informácií.

(52) Aby rada mohla svoje úlohy 
vykonávať účinne, mala by mať vhodné 
vyšetrovacie právomoci. Mala by mať 
možnosť požadovať všetky potrebné 
informácie, a to buď priamo, alebo 
prostredníctvom vnútroštátnych orgánov 
pre riešenie krízových situácií, a 
vykonávať vyšetrovania a kontroly na
mieste, podľa okolností v spolupráci s 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. V 
kontexte riešenia krízových situácií by rada 
mohla vykonávať kontroly na mieste s 
cieľom účinne monitorovať vykonávanie 
rozhodnutí vnútroštátnymi orgánmi a 
zabezpečiť, aby Komisia a rada prijímali 
svoje rozhodnutia na základe úplne 
presných informácií. Ak vnútroštátny 
orgán pre riešenie krízových situácií nemá 
k dispozícii prostriedky na zabezpečenie 
potrebnej pomoci, mal by využiť svoje 
právomoci na to, aby si vyžiadal potrebnú 
pomoc od iných vnútroštátnych orgánov 
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pre riešenie krízových situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(52a) Postup v oblasti výmeny informácií 
medzi radou, príslušnými orgánmi 
a vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie 
krízových situácií by sa mal vymedziť 
a zaviesť prostredníctvom memoranda o 
porozumení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Olle Ludvigsson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(53) S cieľom zabezpečiť prístup rady ku 
všetkým relevantným informáciám by 
zamestnanci nemali mať možnosť 
dovolávať sa pravidiel služobného 
tajomstva, aby zabránili poskytnutiu 
informácií rade.

(53) S cieľom zabezpečiť prístup rady ku 
všetkým relevantným informáciám by 
zamestnanci nemali mať možnosť 
dovolávať sa pravidiel služobného 
tajomstva, aby zabránili poskytnutiu 
informácií rade. Súčasne by sa 
poskytovanie takýchto informácií rade 
nemalo nikdy považovať za porušenie 
služobného tajomstva.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 199
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54) S cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
rozhodnutí prijatých v rámci jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií by 
sa v prípade porušenia mali uložiť 
primerané a odradzujúce sankcie. Rada by 
mala mať právo dávať inštrukcie 
vnútroštátnym orgánom pre riešenie 
krízových situácií, aby ukladali pokuty 
alebo periodické sankčné platby 
spoločnostiam za neplnenie záväzkov 
vyplývajúcich z jej rozhodnutí. Rada by s 
cieľom zabezpečiť konzistentné, efektívne 
a účinné postupy vymáhania mala mať 
právo vydávať usmernenia k 
uplatňovaniu pokút a sankčných platieb, 
ktoré sú určené vnútroštátnym orgánom 
pre riešenie krízových situácií.

(54) S cieľom zabezpečiť dodržiavanie 
rozhodnutí prijatých v rámci jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií by 
sa v prípade porušenia mali uložiť 
primerané a odradzujúce sankcie. Rada by 
mala mať právo ukladať pokuty alebo 
periodické sankčné platby spoločnostiam 
za neplnenie záväzkov vyplývajúcich z jej 
rozhodnutí. Tieto pokuty alebo periodické 
sankčné platby by mala určovať rada 
spolu s príslušnými orgánmi, a Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54a) Aby sa zaistilo plnohodnotné 
dodržiavanie rozhodnutí v celej Únii, mali 
by sa ukladať primerané a odrádzajúce 
sankcie v prípade porušenia, a to rovnako 
vo všetkých členských štátoch. Preto by sa 
na úrovni Únie mal harmonizovať rámec 
pre prijímanie administratívnych sankcií 
a právnych sankcií, aby sa zaručilo 
skutočné dodržiavanie týchto rozhodnutí. 
Mali by sa teda určiť spoločné minimálne 
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pravidlá, aby sa vytvoril úplne európsky 
mechanizmus.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by existovať harmonizácia v oblasti minimálnych požiadaviek, ktoré majú všetky členské 
štáty uplatňovať v prípade porušenia predpisov. Finančné inštitúcie by nemali mať možnosť 
využívať ľahší režim v niektorých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 201
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(54b) Členské štáty a rada by mali zaistiť, 
aby sa akékoľvek sankcie ukladané podľa 
nariadenia (ES) č. (...) zverejňovali len 
vtedy, keď je takéto zverejnenie 
primerané.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) Keď vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií poruší pravidlá 
jednotného mechanizmu riešenia 
krízových situácií tým, že nevyužije 
právomoci splniť inštrukcie rady, ktorými 
bol poverený podľa vnútroštátneho práva, 
dotknutý členský štát môže byť v súlade s 
danou judikatúrou zodpovedný za 
náhradu všetkých škôd, ktoré boli 

vypúšťa sa
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spôsobené jednotlivcom a podľa okolností 
aj subjektu alebo skupine, ktorej krízová 
situácia sa rieši, alebo ktorémukoľvek 
veriteľovi ktorejkoľvek časti daného 
subjektu alebo skupiny v ktoromkoľvek 
členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) Mali by sa stanoviť primerané 
pravidlá týkajúce sa rozpočtu rady, 
prípravy rozpočtu, prijímania vnútorných 
pravidiel, v ktorých sa určuje postup 
zostavovania a plnenia jej rozpočtu, a 
vnútorného a vonkajšieho auditu účtovnej 
závierky.

(56) Mali by sa stanoviť primerané 
pravidlá týkajúce sa prijímania vnútorných 
pravidiel o postupe zostavovania a plnenia 
rozpočtu rady, jeho prípravy, 
monitorovania a kontroly na štvrťročnom 
základe plenárnym zasadnutím rady, a 
vnútorného a vonkajšieho auditu účtovnej 
závierky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56a) Plenárne zasadnutie rady by taktiež 
malo prijímať jej ročný pracovný 
program, monitorovať a kontrolovať ho 
na štvrťročnom základe, a prijímať 
stanoviská a/alebo odporúčania ku 
štvrťročnému návrhu správy výkonného 
riaditeľa, ktorý zahŕňa oddiel 
o činnostiach v oblasti riešenia krízových 
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situácií a prebiehajúcich prípadoch 
riešenia krízových situácií zo strany rady, 
a oddiel o finančných a administratívnych 
záležitostiach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Corien Wortmann-Kool

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) Treba zabezpečiť, aby bol fond plne k 
dispozícii na účely riešenia krízových 
situácií upadajúcich inštitúcií. Fond by sa 
preto nemal používať na iné účely než na 
efektívne uplatňovanie nástrojov a 
právomocí na riešenie krízových situácií. 
Okrem toho by sa mal používať len v 
súlade s uplatniteľnými cieľmi a zásadami 
riešenia krízových situácií. Rada by preto 
mala zabezpečiť, aby akékoľvek straty, 
náklady alebo iné výdavky, ktoré vznikli v 
súvislosti s použitím nástrojov riešenia 
krízových situácií, znášali najprv akcionári 
a veritelia inštitúcie, ktorej krízová situácia 
sa rieši. Straty, náklady alebo iné výdavky, 
ktoré vznikli v súvislosti s použitím 
nástrojov riešenia krízových situácií, by 
mal znášať fond až po vyčerpaní zdrojov 
akcionárov a veriteľov.

(58) Treba zabezpečiť, aby bol fond plne k 
dispozícii na účely riešenia krízových 
situácií upadajúcich inštitúcií. Fond by sa 
preto nemal používať na iné účely než na 
efektívne uplatňovanie nástrojov a 
právomocí na riešenie krízových situácií. 
Okrem toho by sa mal používať len v 
súlade s uplatniteľnými cieľmi a zásadami 
riešenia krízových situácií, pri 
plnohodnotnom rešpektovaní ustanovení 
smernice o ozdravení a riešení krízových 
situácií bánk. Fond by sa nemal používať 
na priamu absorpciu strát inštitúcie, ani 
na účely rekapitalizácie. Rada by preto 
mala zabezpečiť, aby akékoľvek straty, 
náklady alebo iné výdavky, ktoré vznikli v 
súvislosti s použitím nástrojov riešenia 
krízových situácií, znášali najprv akcionári 
a veritelia inštitúcie, ktorej krízová situácia 
sa rieši. Straty, náklady alebo iné výdavky, 
ktoré vznikli v súvislosti s použitím 
nástrojov riešenia krízových situácií, by 
mal znášať fond až po vyčerpaní zdrojov 
akcionárov a veriteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) Treba zabezpečiť, aby bol fond plne k 
dispozícii na účely riešenia krízových 
situácií upadajúcich inštitúcií. Fond by sa 
preto nemal používať na iné účely než na 
efektívne uplatňovanie nástrojov a 
právomocí na riešenie krízových situácií. 
Okrem toho by sa mal používať len v 
súlade s uplatniteľnými cieľmi a zásadami 
riešenia krízových situácií. Rada by preto 
mala zabezpečiť, aby akékoľvek straty, 
náklady alebo iné výdavky, ktoré vznikli v 
súvislosti s použitím nástrojov riešenia 
krízových situácií, znášali najprv akcionári 
a veritelia inštitúcie, ktorej krízová situácia 
sa rieši. Straty, náklady alebo iné výdavky, 
ktoré vznikli v súvislosti s použitím 
nástrojov riešenia krízových situácií, by 
mal znášať fond až po vyčerpaní zdrojov 
akcionárov a veriteľov.

(58) Treba zabezpečiť, aby bol fond plne k 
dispozícii na účely riešenia krízových 
situácií upadajúcich inštitúcií. Fond by sa 
preto nemal používať na iné účely než na 
efektívne uplatňovanie nástrojov a 
právomocí na riešenie krízových situácií. 
Okrem toho by sa mal používať len v 
súlade s uplatniteľnými cieľmi a zásadami 
riešenia krízových situácií. Rada by preto 
mala zabezpečiť, aby akékoľvek straty, 
náklady alebo iné výdavky, ktoré vznikli v
súvislosti s použitím nástrojov riešenia 
krízových situácií, znášali najprv akcionári 
a veritelia inštitúcie, ktorej krízová situácia 
sa rieši. Straty, náklady alebo iné výdavky, 
ktoré vznikli v súvislosti s použitím 
nástrojov riešenia krízových situácií, by 
mal znášať fond vo vzťahu k podielu 
činnosti banky v úpadku v príslušnom 
členskom štáte až po vyčerpaní zdrojov 
akcionárov a veriteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58a) Použitie fondu pred vyčerpaním
všetkých veriteľov je však odôvodnené 
v prípade, že by sa v procese riešenia 
krízovej situácie začali prednostné vklady 
používať na záchranu z vnútorných 
zdrojov. Dôvera občanov v to, že ich 
úspory budú v bezpečí v absolútne 
bezrizikových vkladoch, ktoré majú 
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zodpovedajúcim spôsobom nízke výnosy, 
je základným kameňom celkovej dôvery 
v bankový systém. Ochrana vkladov je 
nepochybne jednou z kriticky dôležitých 
funkcií bánk, a nedostatočná dôvera 
v bezpečnosť prednostných vkladov by 
mohla mať potenciál vyvolať tzv. run na 
banky, čo je jav s katastrofálnymi 
dôsledkami pre finančnú stabilitu. 
Ochrana týchto prednostných vkladov 
v procese riešenia krízovej situácie teda 
sleduje ciele riešenia krízovej situácie, 
a preto si zaslúži osobitné úsilie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59a) Ak v zúčastnenom členskom štáte 
existujú vnútroštátne bankové poplatky, 
môže nastať situácia, že sa od banky 
vyžaduje, aby prispievala do 
vnútroštátnych bankových poplatkov aj do 
fondu SRM. Táto situácia by sa mala 
riešiť, aby finančné inštitúcie napokon 
neprispievali dvojmo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59a) Mal by sa vytvoriť úverový nástroj 
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pre fond na riešenie krízových situácií, 
ktorý by zaručoval plnohodnotnú 
európsku záchytnú sieť, ktorá môže 
kedykoľvek účinne zastaviť šírenie 
nákazy vo finančnom systéme. Tento 
úverový nástroj hospodárskym subjektom 
umožní, aby ich rozhodnutia vychádzali 
z kvality každej úverovej inštitúcie a nie 
z vnímaného štátneho rizika členských 
štátov, v ktorých jednotlivé inštitúcie 
sídlia. S týmto úverovým nástrojom 
konečne prestane existovať väzba medzi 
rizikom štátneho dlhu a bankovým 
systémom.

Or. en

Odôvodnenie

EFSM by mal byť možnosťou.

Pozmeňujúci návrh 210
Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(59a) Ak členské štáty už zaviedli bankové 
poplatky, dane alebo príspevky na riešenie 
krízových situácií v reakcii na krízu, mali 
by sa nahradiť príspevkami do fondu, aby 
sa zabránilo zdvojovaniu platieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Pablo Zalba Bidegain

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61a) Aby sa zaistila okamžitá dostupnosť 
primeraných finančných prostriedkov na 
účely uvedené v tomto nariadení, mal by 
sa vytvoriť úverový nástroj, podľa 
možností z verejného nástroja 
Spoločenstva. Plnohodnotná dostupnosť 
finančných prostriedkov je zásadne 
dôležitá pre dôveryhodnosť celého 
systému.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62) Ak zúčastnené členské štáty už 
zaviedli vnútroštátne mechanizmy 
financovania riešenia krízových situácií, 
mali by mať možnosť stanoviť, že 
vnútroštátne mechanizmy financovania 
riešenia krízových situácií používajú svoje 
dostupné finančné prostriedky, ktoré v 
minulosti vybrali inštitúcie 
prostredníctvom ex ante príspevkov, na 
kompenzáciu ex ante príspevkov, ktoré by 
inštitúcie mali platiť do fondu. Touto 
kompenzáciou by nemali byť dotknuté 
povinnosti členských štátov podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
94/18/ES18.

vypúšťa sa

__________________
18 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 94/18/ES z 30. mája 1994, ktorou sa 
mení smernica 80/390/EHS o koordinácii 
požiadaviek na vypracovanie, kontrolu a 
rozširovanie prospektov, ktoré sa musia 
zverejniť na prijímanie cenných papierov 
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na kótovanie na burze, vzhľadom na 
povinnosť uverejniť prospekt. Ú. v. ES L 
135, 31.5.1994, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62) Ak zúčastnené členské štáty už 
zaviedli vnútroštátne mechanizmy 
financovania riešenia krízových situácií, 
mali by mať možnosť stanoviť, že 
vnútroštátne mechanizmy financovania 
riešenia krízových situácií používajú svoje 
dostupné finančné prostriedky, ktoré v 
minulosti vybrali inštitúcie 
prostredníctvom ex ante príspevkov, na 
kompenzáciu ex ante príspevkov, ktoré by 
inštitúcie mali platiť do fondu. Touto 
kompenzáciou by nemali byť dotknuté 
povinnosti členských štátov podľa 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
94/18/ES18.

(62) Ak zúčastnené členské štáty už 
zaviedli vnútroštátne mechanizmy 
financovania riešenia krízových situácií,
mala by existovať možnosť prevedenia 
prostriedkov, ktoré sa v rámci týchto 
mechanizmov už vybrali, do jednotného 
fondu na riešenie krízových situácií.

__________________
18 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 94/18/ES z 30. mája 1994, ktorou sa 
mení smernica 80/390/EHS o koordinácii 
požiadaviek na vypracovanie, kontrolu a 
rozširovanie prospektov, ktoré sa musia 
zverejniť na prijímanie cenných papierov 
na kótovanie na burze, vzhľadom na 
povinnosť uverejniť prospekt. Ú. v. ES L 
135, 31.5.1994, s. 1.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 214
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63) S cieľom zabezpečiť spravodlivý 
výpočet príspevkov a poskytnúť motiváciu 
na fungovanie na základe menej rizikového 
modelu by sa v príspevkoch do fondu mal 
zohľadniť stupeň rizika spojený s 
úverovými inštitúciami.

(63) S cieľom zabezpečiť spravodlivý 
výpočet príspevkov a poskytnúť motiváciu 
na fungovanie na základe menej rizikového 
modelu by sa v príspevkoch do fondu, 
ktoré určuje rada na návrh príslušného 
orgánu, mal zohľadniť stupeň rizika 
spojený s úverovými inštitúciami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(63) S cieľom zabezpečiť spravodlivý 
výpočet príspevkov a poskytnúť motiváciu 
na fungovanie na základe menej rizikového 
modelu by sa v príspevkoch do fondu mal 
zohľadniť stupeň rizika spojený s 
úverovými inštitúciami.

(63) S cieľom zabezpečiť spravodlivý 
výpočet príspevkov a poskytnúť motiváciu 
na fungovanie na základe menej rizikového 
modelu by sa v príspevkoch do fondu mal 
zohľadniť stupeň rizika spojený s 
úverovými inštitúciami. V každom 
členskom štáte by príspevky mali 
dosahovať rovnaký percentuálny cieľ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(66) Komisia by mala byť splnomocnená 
prijať delegované akty v súlade s článkom 
290 ZFEÚ s cieľom určiť typ príspevkov 
do fondu a záležitosti, v súvislosti s 
ktorými treba platiť príspevky, spôsob 
výpočtu výšky príspevkov a spôsob, akým 
sa majú platiť; stanoviť registračné a 
účtovné pravidlá, pravidlá podávania správ 
a ďalšie pravidlá potrebné s cieľom 
zabezpečiť včasné platenie príspevkov v 
plnej výške; stanoviť systém príspevkov 
pre inštitúcie, ktoré získali povolenie 
vykonávať činnosť po tom, ako fond 
dosiahol svoju cieľovú úroveň; stanoviť 
kritériá na časové rozloženie príspevkov; 
stanoviť okolnosti, za ktorých príspevky 
možno platiť skôr; stanoviť kritériá na 
určenie výšky ročných príspevkov; 
stanoviť opatrenia s cieľom bližšie určiť 
okolnosti a podmienky, za ktorých môže 
byť inštitúcia úplne alebo čiastočne 
oslobodená od povinnosti platiť ex ante 
príspevky, a opatrenia s cieľom bližšie 
určiť okolnosti a podmienky, za ktorých 
môže byť inštitúcia úplne alebo čiastočne 
oslobodená od povinnosti platiť ex post 
príspevky.

(66) Komisia by mala byť splnomocnená 
prijať na návrh rady delegované akty v 
súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom určiť 
typ príspevkov do fondu a záležitosti, v 
súvislosti s ktorými treba platiť príspevky, 
spôsob výpočtu výšky príspevkov a 
spôsob, akým sa majú platiť; stanoviť 
registračné a účtovné pravidlá, pravidlá 
podávania správ a ďalšie pravidlá potrebné 
s cieľom zabezpečiť včasné platenie 
príspevkov v plnej výške; stanoviť systém 
príspevkov pre inštitúcie, ktoré získali 
povolenie vykonávať činnosť po tom, ako 
fond dosiahol svoju cieľovú úroveň; 
stanoviť kritériá na časové rozloženie 
príspevkov; stanoviť okolnosti, za ktorých 
príspevky možno platiť skôr alebo neskôr; 
stanoviť kritériá na určenie výšky ročných 
príspevkov; stanoviť opatrenia s cieľom 
bližšie určiť okolnosti a podmienky, za 
ktorých môže byť inštitúcia úplne alebo 
čiastočne oslobodená od povinnosti platiť 
ex ante príspevky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(66) Komisia by mala byť splnomocnená 
prijať delegované akty v súlade s článkom 
290 ZFEÚ s cieľom určiť typ príspevkov 
do fondu a záležitosti, v súvislosti s 
ktorými treba platiť príspevky, spôsob 

(66) Komisia by mala byť splnomocnená 
prijať delegované akty v súlade s článkom 
290 ZFEÚ s cieľom určiť typ príspevkov 
do fondu a záležitosti, v súvislosti s 
ktorými treba platiť príspevky, spôsob 
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výpočtu výšky príspevkov a spôsob, akým 
sa majú platiť; stanoviť registračné a 
účtovné pravidlá, pravidlá podávania správ 
a ďalšie pravidlá potrebné s cieľom 
zabezpečiť včasné platenie príspevkov v 
plnej výške; stanoviť systém príspevkov 
pre inštitúcie, ktoré získali povolenie 
vykonávať činnosť po tom, ako fond 
dosiahol svoju cieľovú úroveň; stanoviť 
kritériá na časové rozloženie príspevkov; 
stanoviť okolnosti, za ktorých príspevky 
možno platiť skôr; stanoviť kritériá na 
určenie výšky ročných príspevkov; 
stanoviť opatrenia s cieľom bližšie určiť 
okolnosti a podmienky, za ktorých môže 
byť inštitúcia úplne alebo čiastočne 
oslobodená od povinnosti platiť ex ante 
príspevky, a opatrenia s cieľom bližšie 
určiť okolnosti a podmienky, za ktorých 
môže byť inštitúcia úplne alebo čiastočne 
oslobodená od povinnosti platiť ex post 
príspevky.

výpočtu výšky príspevkov a spôsob, akým 
sa majú platiť; stanoviť registračné a 
účtovné pravidlá, pravidlá podávania správ 
a ďalšie pravidlá potrebné s cieľom 
zabezpečiť včasné platenie príspevkov v 
plnej výške; stanoviť systém príspevkov 
pre inštitúcie, ktoré získali povolenie 
vykonávať činnosť po tom, ako fond 
dosiahol svoju cieľovú úroveň; stanoviť 
kritériá na časové rozloženie príspevkov; 
stanoviť okolnosti, za ktorých príspevky 
možno platiť skôr; stanoviť kritériá na 
určenie výšky ročných príspevkov 
v limitoch stanovených týmto nariadením; 
stanoviť opatrenia s cieľom bližšie určiť 
okolnosti a podmienky, za ktorých môže 
byť inštitúcia úplne alebo čiastočne 
oslobodená od povinnosti platiť ex ante 
príspevky, a opatrenia s cieľom bližšie 
určiť okolnosti a podmienky, za ktorých 
môže byť inštitúcia úplne alebo čiastočne 
oslobodená od povinnosti platiť ex post 
príspevky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(66a) Aby sa zaistila rovnosť podmienok, 
mali by Komisia a rada pri plnení svojich 
úloh podľa tohto nariadenia konať 
v súlade s požiadavkami smernice 
o ozdravení a riešení krízových situácií 
bánk a akýmikoľvek delegovanými aktmi 
prijatými v súlade s uvedenou smernicou. 
Komisia a rada by taktiež mali podliehať 
usmerneniam a odporúčaniam prijatým 
agentúrou EBA vo vzťahu k smernici 
o ozdravení a riešení krízových situácií 
bánk a prípadne akýmkoľvek 
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rozhodnutiam EBA prijatým počas 
záväznej mediácie podľa článku 19 ods. 3 
nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(67) V záujme zachovania dôvernosti práce 
rady by sa na členov rady a zamestnancov 
rady vrátane zamestnancov, ktorí sa 
zúčastňujú na pracovnej výmene so 
zúčastnenými členskými štátmi alebo sú 
týmito štátmi vyslaní na účely vykonávania 
povinností zameraných na riešenie 
krízových situácií, mali vzťahovať 
požiadavky služobného tajomstva, a to aj 
po skončení plnenia ich povinností. Rada 
by na účely plnenia úloh, ktorými bola 
poverená, mala byť za určitých podmienok 
poverená výmenou informácií s orgánmi a 
subjektmi na vnútroštátnej úrovni alebo na 
úrovni Únie.

(67) V záujme zachovania dôvernosti práce 
rady by sa na členov rady a zamestnancov 
rady vrátane zamestnancov, ktorí sa 
zúčastňujú na pracovnej výmene so 
zúčastnenými členskými štátmi alebo sú 
týmito štátmi vyslaní na účely vykonávania 
povinností zameraných na riešenie 
krízových situácií, mali vzťahovať 
požiadavky služobného tajomstva, a to aj 
po skončení plnenia ich povinností. Tieto 
požiadavky by sa mali vzťahovať aj na iné 
osoby, ktorým rada povolila vykonávať 
inšpekcie na mieste, na osoby, ktorým 
inšpekcie na mieste povolili vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií 
členských štátov alebo ktoré boli týmito 
orgánmi na tento účel vymenované, a na 
pozorovateľov prizvaných k účasti na 
plenárnych a výkonných zasadnutiach 
rady. Rada by na účely plnenia úloh, 
ktorými bola poverená, mala byť za 
určitých podmienok poverená výmenou 
informácií s orgánmi a subjektmi na 
vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Gunnar Hökmark



PE521.747v01-00 100/189 AM\1006888SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(68a) Ak majú rozhodnutia podľa tohto 
nariadenia podliehať záväznej mediácii 
EBA podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 
1093/2010, sú tieto rozhodnutia záväzné 
pre všetky zúčastnené strany.

Or. en

Odôvodnenie

Za predpokladu, že sa Komisia má podieľať na jednotnom mechanizme riešenia krízových 
situácií, nie je jasné, či EBA ako agentúra bude schopná presadiť dodržiavanie záväzného 
mediačného rozhodnutia zo strany Komisie, ktorá je inštitúciou zavedenou zmluvou. 
V rozsahu, v akom má rozhodnutie podľa tohto nariadenia podliehať záväznej mediácií EBA –
pričom tento rozsah sa má určiť v kontexte smernice o ozdravení a riešení krízových situácií
bánk – malo by sa ozrejmiť, že tieto rozhodnutia sú záväzné nielen pre orgány na riešenie 
krízových situácií nezúčastnených členských štátov, ale aj voči Komisii.

Pozmeňujúci návrh 221
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(69) Kým rada nezačne svoju plnú činnosť, 
Komisia by mala byť zodpovedná za 
počiatočné operácie vrátane výberu 
príspevkov nevyhnutných na pokrytie 
administratívnych výdavkov a určenia 
dočasného výkonného riaditeľa, ktorý v 
mene rady povoľuje všetky potrebné 
platby.

(69) Kým rada nezačne svoju plnú činnosť, 
Komisia by mala byť zodpovedná za 
počiatočné operácie vrátane výberu prvých 
príspevkov nevyhnutných na pokrytie 
administratívnych výdavkov a určenia 
dočasného výkonného riaditeľa, ktorý v 
mene rady povoľuje všetky potrebné 
platby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Wolf Klinz, Olle Schmidt



AM\1006888SK.doc 101/189 PE521.747v01-00

SK

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(69) Kým rada nezačne svoju plnú činnosť, 
Komisia by mala byť zodpovedná za 
počiatočné operácie vrátane výberu 
príspevkov nevyhnutných na pokrytie 
administratívnych výdavkov a určenia 
dočasného výkonného riaditeľa, ktorý v 
mene rady povoľuje všetky potrebné 
platby.

(69) Kým rada nezačne svoju plnú činnosť, 
mali by byť za počiatočné operácie vrátane 
výberu príspevkov nevyhnutných na 
pokrytie administratívnych výdavkov a 
určenia dočasného výkonného riaditeľa, 
ktorý v mene rady povoľuje všetky 
potrebné platby, zodpovedné vnútroštátne 
orgány pre riešenie krízových situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Olle Ludvigsson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(70) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané v Charte 
základných práv Európskej únie, najmä 
vlastnícke právo, právo na ochranu 
osobných údajov, slobodu podnikania, 
právo na účinný prostriedok nápravy a na 
spravodlivý proces, a musí sa vykonávať v 
súlade s týmito právami a zásadami.

(70) Toto nariadenie rešpektuje základné 
práva a dodržiava zásady uznané v Charte 
základných práv Európskej únie, najmä 
vlastnícke právo, právo na ochranu 
osobných údajov, slobodu podnikania, 
právo pracovníkov na informácie 
a konzultácie v rámci podniku, právo na 
účinný prostriedok nápravy a na 
spravodlivý proces, a musí sa vykonávať v 
súlade s týmito právami a zásadami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Jean-Paul Gauzès

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71a (nové)



PE521.747v01-00 102/189 AM\1006888SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(71a) V záujme prelomenia väzby medzi 
štátmi a bankami a v záujme zaistenia 
efektívnosti a dôveryhodnosti jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií, 
a to najmä dokým jednotný fond na 
riešenie krízových situácií nie je 
plnohodnotne financovaný, je zásadne 
dôležité zaviesť európsky verejný úverový 
nástroj odo dňa nadobudnutia účinnosti 
jednotného mechanizmu riešenia 
krízových situácií. Akékoľvek úvery 
z tohto úverového nástroja by mal 
jednotný fond na riešene krízových 
situácií splácať v dohodnutom časovom 
rámci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(71a) V záujme prelomenia väzby medzi 
štátnym dlhom a bankami a v záujme 
zaistenia efektívnosti a dôveryhodnosti 
jednotného mechanizmu riešenia 
krízových situácií, a to najmä dokým 
jednotný fond na riešenie krízových 
situácií nedosiahol plnohodnotnú úroveň 
financovania, je zásadne dôležité zaviesť 
spoločný úverový nástroj Spoločenstva 
(tzv. fiškálnu záchytnú sieť) pre 
zúčastnené členské štáty. Akékoľvek 
úvery z tohto úverového nástroja by mal 
jednotný fond na riešene krízových 
situácií splácať v dohodnutom časovom 
rámci.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 226
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto jednotné pravidlá a jednotný postup 
uplatňuje Komisia spolu s radou a 
orgánmi pre riešenie krízových situácií v 
zúčastnených členských štátoch v rámci 
jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií zriadeného týmto nariadením. 
Jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií je podporovaný jednotným fondom 
na riešenie krízových situácií bánk (ďalej 
len „fond“).

Tieto jednotné pravidlá a jednotný postup 
uplatňuje rada, orgány pre riešenie 
krízových situácií v zúčastnených 
členských štátoch a Komisia v kontexte 
štátnej pomoci v rámci jednotného 
mechanizmu riešenia krízových situácií 
zriadeného týmto nariadením. Jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií je 
podporovaný jednotným fondom na 
riešenie krízových situácií bánk (ďalej len 
„fond“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Corien Wortmann-Kool

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto jednotné pravidlá a jednotný postup 
uplatňuje Komisia spolu s radou a orgánmi 
pre riešenie krízových situácií v 
zúčastnených členských štátoch v rámci 
jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií zriadeného týmto nariadením. 
Jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií je podporovaný jednotným fondom 
na riešenie krízových situácií bánk (ďalej 
len „fond“).

Tieto jednotné pravidlá a jednotný postup 
uplatňuje rada spolu s Komisiou a orgánmi 
pre riešenie krízových situácií v 
zúčastnených členských štátoch v rámci 
jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií zriadeného týmto nariadením. 
Jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií je podporovaný jednotným fondom 
na riešenie krízových situácií bánk (ďalej 
len „fond“).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 228
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto jednotné pravidlá a jednotný postup 
uplatňuje Komisia spolu s radou a orgánmi 
pre riešenie krízových situácií v 
zúčastnených členských štátoch v rámci 
jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií zriadeného týmto nariadením. 
Jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií je podporovaný jednotným fondom
na riešenie krízových situácií bánk (ďalej 
len „fond“).

Tieto jednotné pravidlá a jednotný postup 
uplatňuje Komisia spolu s radou a orgánmi 
pre riešenie krízových situácií v 
zúčastnených členských štátoch v rámci 
jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií zriadeného týmto nariadením. 
Jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií je podporovaný sieťou 
vnútroštátnych fondov na riešenie 
krízových situácií bánk, ktorá je centrálne 
koordinovaná (ďalej len „fond“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa vzťahuje na tieto 
subjekty:

Toto nariadenie sa vzťahuje na:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) úverové inštitúcie usadené v a) úverové inštitúcie usadené v 
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zúčastnených členských štátoch; zúčastnených členských štátoch 
a podliehajúce priamemu dohľadu ECB 
v súlade s článkom 4 nariadenia Rady 
(EÚ) č. [ ], ktorým sa Európska centrálna 
banka poveruje osobitnými úlohami, 
pokiaľ ide o politiky týkajúce sa 
prudenciálneho dohľadu nad úverovými 
inštitúciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) úverové inštitúcie usadené v 
zúčastnených členských štátoch;

a) významné úverové inštitúcie podľa 
článku 6 nariadenia Rady (EÚ) č. /2013, 
ktorým sa Európska centrálna banka 
poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide 
o politiky týkajúce sa prudenciálneho 
dohľadu nad úverovými inštitúciami
usadenými v zúčastnených členských 
štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) úverové inštitúcie usadené v 
zúčastnených členských štátoch;

a) subjekty podliehajúce priamemu 
dohľadu ECB v súlade s článkom 6 
nariadenia o JMD;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 233
Burkhard Balz

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) úverové inštitúcie usadené v 
zúčastnených členských štátoch;

a) úverové inštitúcie usadené v 
zúčastnených členských štátoch, ktoré 
podliehajú priamemu dohľadu 
jednotného mechanizmu dohľadu podľa 
článku 6 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 
[], ktorým sa Európska centrálna banka 
poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide 
o politiky týkajúce sa prudenciálneho 
dohľadu nad úverovými inštitúciami;
(Táto zmena sa týka celého textu.)

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 234
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) úverové inštitúcie usadené v 
zúčastnených členských štátoch;

a) úverové inštitúcie podliehajúce 
priamemu dohľadu Európskej centrálnej 
banky podľa článku 6 ods. 4 nariadenia 
Rady (EÚ) č. [], ktorým sa Európska 
centrálna banka poveruje osobitnými 
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úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa 
prudenciálneho dohľadu nad úverovými 
inštitúciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Herbert Dorfmann

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) úverové inštitúcie usadené v 
zúčastnených členských štátoch;

a) úverové inštitúcie usadené v 
zúčastnených členských štátoch, 
dodržiavajúce zásady subsidiarity a 
proporcionality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) materské spoločnosti usadené v jednom 
zo zúčastnených členských štátov vrátane 
finančných holdingových spoločností a 
zmiešaných finančných holdingových 
spoločností, keď podliehajú dohľadu na 
konsolidovanom základe, ktorý vykonáva 
ECB v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. i) 
nariadenia Rady (EÚ) č. [ ], ktorým sa 
Európska centrálna banka poveruje 
osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky 
týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad 
úverovými inštitúciami;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 237
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ak nie sú klasifikované ako menej 
významné podľa článku 6 ods. 4 
nariadenia Rady, ktorým sa Európska 
centrálna banka poveruje osobitnými 
úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa 
prudenciálneho dohľadu nad úverovými 
inštitúciami (JMD).

Or. de

Pozmeňujúci návrh 238
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Opatrenia ani politiky podľa tohto 
nariadenia nesmú priamo ani nepriamo 
diskriminovať členský štát alebo skupinu 
členských štátov ako miesto poskytovania 
bankových či akýchkoľvek iných služieb 
v akejkoľvek mene.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Peter Simon

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nariadenie sa nevzťahuje na rozvojové 
banky.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 240
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
Jednotná rada pre riešenie krízových 
situácií môže z vlastnej iniciatívy zaslať 
inštrukcie v súlade s týmto nariadením 
akejkoľvek úverovej inštitúcii 
v zúčastnených členských štátoch, ak sa 
domnieva, že jej úpadok môže viesť 
k vážnemu narušeniu finančnej stability.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Návrh nariadenia
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
Spolupráca v rámci SRM

1. Komisia, rada a vnútroštátne orgány 
pre riešenie krízových situácií plnia svoje 
úlohy v rámci jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií v súlade so 
svojimi oblasťami pôsobnosti podľa 
pravidiel smernice o ozdravení a riešení 
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krízových situácií bánk a tohto 
nariadenia.
2. Komisia, rada a vnútroštátne orgány 
pre riešenie krízových situácií majú 
povinnosť spolupracovať v dobrej viere, 
povinnosť vymieňať si informácie 
a povinnosť približovať sa konzistentnej 
praxi v oblasti riešenia krízových situácií.
3. Komisia vykonáva dohľad nad 
fungovaním mechanizmu založeného na 
povinnostiach a postupoch uvedených 
v tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh nariadenia
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
1. Komisia, rada a vnútroštátne orgány 
pre riešenie krízových situácií plnia svoje 
úlohy v rámci jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií v súlade so 
svojimi oblasťami pôsobnosti podľa 
pravidiel smernice o ozdravení a riešení 
krízových situácií bánk a tohto 
nariadenia.
2. Komisia, rada a vnútroštátne orgány 
pre riešenie krízových situácií majú 
povinnosť spolupracovať v dobrej viere, 
povinnosť vymieňať si informácie 
a povinnosť približovať sa konzistentnej 
praxi v oblasti riešenia krízových situácií.
3. Komisia vykonáva dohľad nad 
fungovaním mechanizmu založeného na 
povinnostiach a postupoch uvedených 
v tomto nariadení.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú 
vymedzenia pojmov stanovené v článku 2 
smernice [] a článku 3 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2013/36/EÚ z 26. júna 201319. Okrem toho 
sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú 
vymedzenia pojmov stanovené v článku 2 
smernice [], článku 3 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 
201319, a článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
č. 575/2013. Okrem toho sa uplatňujú tieto 
vymedzenia pojmov:

Or. en

Odôvodnenie

V tomto odseku sa uvádza, že sa uplatňujú vymedzenia zo smernice o ozdravení a riešení 
krízových situácií bánk, štvrtej smernice o kapitálových požiadavkách a nariadenia 
o kapitálových požiadavkách, a to okrem ďalších vymedzení, ktoré obsahuje tento článok. 
Opakovanie vymedzení v tomto článku je preto zbytočne nekonzistentné s týmto odsekom.

Pozmeňujúci návrh 244
Corien Wortmann-Kool

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. „ECB“ je rada pre dohľad Európskej 
centrálnej banky vytvorená nariadením 
Rady (EÚ) č. [ ];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Sławomir Nitras
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. „vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií“ je orgán určený 
členským štátom v súlade s článkom 3 
smernice [];

2. „vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií“ je orgán určený 
zúčastneným členským štátom v súlade s 
článkom 3 smernice [];

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií“ by sa malo 
obmedzovať na orgán určený zúčastneným členským štátom, čo by navyše bolo v súlade 
s prístupom uplatňovaným v nariadení o JMD.

Pozmeňujúci návrh 246
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a „rada“ je rada pre riešenie krízových 
situácií v rámci jednotného mechanizmu 
pre riešenie krízových situácií, ako je 
vymedzený v článkoch 38 a 39 tohto 
nariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „orgán pre riešenie krízových situácií vypúšťa sa
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na úrovni skupiny“ je vnútroštátny orgán 
pre riešenie krízových situácií v 
zúčastnenom členskom štáte, v ktorom je 
usadená inštitúcia alebo materská 
spoločnosť, ktoré podliehajú dohľadu na 
konsolidovanom základe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. „úverová inštitúcia“ je úverová 
inštitúcia v zmysle vymedzenia v článku 4 
ods. 1 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 
575/201320;

vypúšťa sa

__________________
20 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o 
prudenciálnych požiadavkách na úverové 
inštitúcie a investičné spoločnosti a o 
zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012, Ú. v. 
EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. „investičná spoločnosť“ je investičná 
spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 
4 ods. 1 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 
575/2013, na ktorú sa vzťahuje 

vypúšťa sa
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požiadavka na počiatočný kapitál 
stanovená v článku 9 uvedeného 
nariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. „finančná inštitúcia“ je finančná 
inštitúcia v zmysle vymedzenia v článku 4 
ods. 1 bode 26 nariadenia (EÚ) č. 
575/2013;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. „materská spoločnosť“ je materská 
spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 
4 ods. 1 bode 15 nariadenia (EÚ) č. 
575/2013 vrátane inštitúcie, finančnej 
holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej 
finančnej holdingovej spoločnosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Sharon Bowles
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. „inštitúcia, ktorej krízová situácia sa 
rieši“ je subjekt uvedený v článku 2, v 
súvislosti s ktorým sa prijíma opatrenie na 
riešenie krízových situácií;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. „inštitúcia“ je úverová inštitúcia alebo 
investičná spoločnosť, ktoré podliehajú 
dohľadu na konsolidovanom základe v 
súlade s článkom 2 písm. c);

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. „skupina“ je materská spoločnosť a 
jej dcérske spoločnosti, ktoré sú subjektmi 
uvedenými v článku 2;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 255
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14. „dcérska spoločnosť“ je dcérska 
spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 
4 ods. 1 bode 16 nariadenia (EÚ) č. 
575/2013;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

15. „nástroj odpredaja obchodnej 
činnosti“ je prevod nástrojov vlastníctva 
alebo aktív, práv alebo záväzkov inštitúcie, 
ktorá spĺňa podmienky na riešenie 
krízovej situácie, na kupujúceho, ktorý nie 
je preklenovacou inštitúciou;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16. „nástroj preklenovacej inštitúcie“ je 
prevod aktív, práv alebo záväzkov 
inštitúcie, ktorá spĺňa podmienky na 
riešenie krízovej situácie, na 

vypúšťa sa
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preklenovaciu inštitúciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

17. „nástroj oddelenia aktív“ je prevod 
aktív a práv inštitúcie, ktorá spĺňa 
podmienky na riešenie krízovej situácie, 
na subjekt pre správu aktív;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

18. „nástroj záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov“ (bail in) sú 
právomoci odpísať záväzky inštitúcie, 
ktorá spĺňa podmienky na riešenie 
krízovej situácie, a vykonať ich 
konverziu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 19a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

19a. Komisia a rada a orgány pre riešenie 
krízových situácií a príslušné orgány
členských štátov, ktoré nie sú zapojenými 
členskými štátmi, uzatvoria memorandum 
o porozumení, v ktorom všeobecnými 
slovami popíšu, ako budú navzájom 
spolupracovať pri plnení svojich úloh 
podľa smernice o ozdravení a riešení 
krízových situácií bánk. Memorandum 
o porozumení okrem iného ozrejmí 
konzultáciu, ktorá sa týka rozhodnutí 
Komisie a rady s vplyvom na dcérske 
spoločnosti a pobočky usadené 
v nezúčastnených členských štátoch, 
ktorých materská spoločnosť je usadená 
v zúčastnenom členskom štáte. 
Memorandum sa pravidelne reviduje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Thomas Händel

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 20a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

20a. „kritická veľkosť“ je veľkosť alebo 
vzájomná previazanosť subjektu 
uvedeného v článku 2, ktorý dosiahol 
úroveň, ktorá v čase krízy presahuje 
možnosť riadneho riešenia krízovej 
situácie, pretože akékoľvek opatrenie na 
riešenie krízovej situácie alebo riadne 
konštatovanie platobnej neschopnosti by 
viedli k významnému narušeniu 
hospodárstva, a teda by sa nevyhnutnou 
stala záchrana z verejných zdrojov 
a socializácia strát.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 262
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Keď na základe tohto nariadenia 
Komisia alebo rada vykonáva úlohy alebo 
právomoci, ktoré má podľa smernice [] 
vykonávať vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií zúčastneného členského 
štátu, rada sa na účely uplatňovania tohto 
nariadenia a smernice [] považuje za 
dotknutý vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií alebo v prípade 
cezhraničného riešenia krízových situácií 
na úrovni skupiny za dotknutý 
vnútroštátny orgán pre riešenie krízových 
situácií na úrovni skupiny.

1. Keď na základe tohto nariadenia rada 
vykonáva úlohy alebo právomoci, ktoré má 
podľa smernice [] vykonávať vnútroštátny 
orgán pre riešenie krízových situácií 
zúčastneného členského štátu, rada sa na 
účely uplatňovania tohto nariadenia a 
smernice [] považuje za koordinátora 
dotknutých vnútroštátnych orgánov pre 
riešenie krízových situácií alebo v prípade 
cezhraničného riešenia krízových situácií 
na úrovni skupiny za koordinátora 
dotknutých vnútroštátnych orgánov pre 
riešenie krízových situácií na úrovni 
skupiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Keď na základe tohto nariadenia 
Komisia alebo rada vykonáva úlohy alebo 
právomoci, ktoré má podľa smernice [] 
vykonávať vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií zúčastneného členského 
štátu, rada sa na účely uplatňovania tohto 
nariadenia a smernice [] považuje za 
dotknutý vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií alebo v prípade 
cezhraničného riešenia krízových situácií 
na úrovni skupiny za dotknutý vnútroštátny 

1. Keď na základe tohto nariadenia rada 
vykonáva úlohy alebo právomoci, ktoré má 
podľa smernice [] vykonávať vnútroštátny 
orgán pre riešenie krízových situácií 
zúčastneného členského štátu, rada sa na 
účely uplatňovania tohto nariadenia a 
smernice [] považuje za dotknutý 
vnútroštátny orgán pre riešenie krízových 
situácií alebo v prípade cezhraničného 
riešenia krízových situácií na úrovni 
skupiny za dotknutý vnútroštátny orgán pre 
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orgán pre riešenie krízových situácií na 
úrovni skupiny.

riešenie krízových situácií na úrovni 
skupiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Keď na základe tohto nariadenia 
Komisia alebo rada vykonáva úlohy alebo 
právomoci, ktoré má podľa smernice [] 
vykonávať vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií zúčastneného členského 
štátu, rada sa na účely uplatňovania tohto 
nariadenia a smernice [] považuje za 
dotknutý vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií alebo v prípade 
cezhraničného riešenia krízových situácií 
na úrovni skupiny za dotknutý vnútroštátny 
orgán pre riešenie krízových situácií na 
úrovni skupiny.

1. Keď na základe tohto nariadenia rada 
vykonáva úlohy alebo právomoci, ktoré má 
podľa smernice [] vykonávať vnútroštátny 
orgán pre riešenie krízových situácií 
zúčastneného členského štátu, rada sa na 
účely uplatňovania tohto nariadenia a 
smernice [] považuje za dotknutý 
vnútroštátny orgán pre riešenie krízových 
situácií alebo v prípade cezhraničného 
riešenia krízových situácií na úrovni 
skupiny za dotknutý vnútroštátny orgán pre 
riešenie krízových situácií na úrovni 
skupiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Keď na základe tohto nariadenia 
Komisia alebo rada vykonáva úlohy alebo 
právomoci, ktoré má podľa smernice [] 
vykonávať vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií zúčastneného členského 
štátu, rada sa na účely uplatňovania tohto 
nariadenia a smernice [] považuje za 

1. Bez toho, aby to malo vplyv na článok 
2, platí, že keď na základe tohto nariadenia 
Komisia alebo rada vykonáva úlohy alebo 
právomoci, ktoré má podľa smernice [] 
vykonávať vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií zúčastneného členského 
štátu, rada sa na účely uplatňovania tohto 
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dotknutý vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií alebo v prípade 
cezhraničného riešenia krízových situácií 
na úrovni skupiny za dotknutý vnútroštátny 
orgán pre riešenie krízových situácií na 
úrovni skupiny.

nariadenia a smernice [] považuje za 
dotknutý vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií alebo v prípade 
cezhraničného riešenia krízových situácií 
na úrovni skupiny za dotknutý vnútroštátny 
orgán pre riešenie krízových situácií na 
úrovni skupiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Keď na základe tohto nariadenia 
Komisia alebo rada vykonáva úlohy alebo 
právomoci, ktoré má podľa smernice [] 
vykonávať vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií zúčastneného členského 
štátu, rada sa na účely uplatňovania tohto 
nariadenia a smernice [] považuje za 
dotknutý vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií alebo v prípade 
cezhraničného riešenia krízových situácií 
na úrovni skupiny za dotknutý vnútroštátny 
orgán pre riešenie krízových situácií na 
úrovni skupiny.

1. Bez toho, aby to malo vplyv na článok 2
tohto nariadenia, Komisia alebo rada 
vykonáva úlohy alebo právomoci, ktoré má 
podľa smernice [] vykonávať vnútroštátny 
orgán pre riešenie krízových situácií 
zúčastneného členského štátu, rada sa na 
účely uplatňovania tohto nariadenia a 
smernice [] považuje za dotknutý 
vnútroštátny orgán pre riešenie krízových 
situácií alebo v prípade cezhraničného 
riešenia krízových situácií na úrovni 
skupiny za dotknutý vnútroštátny orgán pre 
riešenie krízových situácií na úrovni 
skupiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Keď rada koná ako vnútroštátny orgán vypúšťa sa
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pre riešenie krízových situácií, v prípade, 
keď je to relevantné, koná na základe 
povolenia Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Werner Langen

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Keď rada koná ako vnútroštátny orgán 
pre riešenie krízových situácií, v prípade, 
keď je to relevantné, koná na základe 
povolenia Komisie.

2. Rada koná v súlade s právomocami, 
ktoré sú jej zverené podľa tohto 
nariadenia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 269
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Keď rada koná ako vnútroštátny orgán 
pre riešenie krízových situácií, v prípade, 
keď je to relevantné, koná na základe 
povolenia Komisie.

2. Rada koná na základe smernice o 
ozdravení a riešení krízových situácií 
bánk [ ] a v súlade s ňou. Nezúčastnené 
členské štáty alebo subjekty na ich území 
nesmú byť v dôsledku krokov prijatých 
podľa tohto nariadenia diskriminované, 
ani ich situácia nesmie byť horšia než 
v prípade, ak by sa uskutočnili výhradne 
na základe smernice o ozdravení a riešení 
krízových situácií bánk [ ].

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 270
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Keď rada koná ako vnútroštátny orgán 
pre riešenie krízových situácií, v prípade, 
keď je to relevantné, koná na základe 
povolenia Komisie.

2. Keď rada koná ako vnútroštátny orgán 
pre riešenie krízových situácií, v prípade, 
keď je to relevantné, koná po konzultácii s 
Komisiou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Keď rada koná ako vnútroštátny orgán 
pre riešenie krízových situácií, v prípade, 
keď je to relevantné, koná na základe 
povolenia Komisie.

2. Keď rada koná ako vnútroštátny orgán 
pre riešenie krízových situácií, v prípade, 
keď je to relevantné, koná na základe 
povolenia vnútroštátnych orgánov pre 
riešenie krízových situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. S výhradou ustanovení tohto nariadenia 
vnútroštátne orgány pre riešenie krízových 
situácií v zúčastnenom členskom štáte 
konajú na základe príslušných ustanovení 
vnútroštátneho práva harmonizovaných 

3. S výhradou ustanovení tohto nariadenia 
v zmysle článku 2 vnútroštátne orgány pre 
riešenie krízových situácií v zúčastnenom 
členskom štáte konajú na základe 
príslušných ustanovení vnútroštátneho 
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smernicou [] a v súlade s nimi. práva harmonizovaných smernicou [] a v 
súlade s nimi.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. S výhradou ustanovení tohto nariadenia 
vnútroštátne orgány pre riešenie krízových 
situácií v zúčastnenom členskom štáte 
konajú na základe príslušných ustanovení 
vnútroštátneho práva harmonizovaných 
smernicou [] a v súlade s nimi.

3. S výhradou ustanovení tohto nariadenia 
v zmysle článku 2 vnútroštátne orgány pre 
riešenie krízových situácií v zúčastnenom 
členskom štáte konajú na základe 
príslušných ustanovení vnútroštátneho 
práva harmonizovaných smernicou [] a v 
súlade s nimi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií informuje Komisiu 
a radu o opatreniach, ktoré prijal alebo 
plánuje prijať podľa odseku 3 tohto 
článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Leonardo Domenici, Gianni Pittella
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií informuje Komisiu 
a radu o opatreniach, ktoré prijal alebo 
plánuje prijať podľa odseku 3 tohto 
článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5 a
Súlad so smernicou o ozdravení a riešení 

krízových situácií bánk
S výhradou ustanovení tohto nariadenia 
Komisia a rada pri plnení svojich úloh 
podľa tohto nariadenia:
a) konajú v súlade s požiadavkami 
smernice o ozdravení a riešení krízových 
situácií bánk a akýmikoľvek 
delegovanými aktmi prijatými v súlade 
s uvedenou smernicou;
b) konajú v súlade s akýmikoľvek 
rozhodnutiami EBA prijatými v súlade 
s článkom 19 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 
1093/2010 podľa príslušných ustanovení 
smernice o ozdravení a riešení krízových 
situácií bánk, ak je Komisia alebo rada 
(podľa jednotlivých prípadov) stranou 
mediácie; a 
c) podliehajú akýmkoľvek usmerneniam 
a odporúčaniam prijatým EBA na základe 
článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 
a v súlade s relevantnými ustanoveniami 
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smernice o ozdravení a riešení krízových 
situácií bánk.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Subjekty uvedené v článku 2, držitelia 
vkladov, investori ani iní veritelia usadení 
v Únii nesmú byť z dôvodu svojej štátnej 
príslušnosti alebo miesta podnikania 
diskriminovaní žiadnym opatrením, 
návrhom ani politikou rady, Komisie alebo 
vnútroštátneho orgánu pre riešenie 
krízových situácií.

1. Subjekty uvedené v článku 2, držitelia 
vkladov, investori ani iní veritelia usadení 
v Únii nesmú byť z dôvodu svojej štátnej 
príslušnosti alebo miesta podnikania 
diskriminovaní žiadnym opatrením, 
návrhom ani politikou rady alebo 
vnútroštátneho orgánu pre riešenie 
krízových situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Subjekty uvedené v článku 2, držitelia 
vkladov, investori ani iní veritelia usadení 
v Únii nesmú byť z dôvodu svojej štátnej 
príslušnosti alebo miesta podnikania 
diskriminovaní žiadnym opatrením, 
návrhom ani politikou rady, Komisie alebo 
vnútroštátneho orgánu pre riešenie 
krízových situácií.

1. Úverové inštitúcie, držitelia vkladov, 
investori ani iní veritelia usadení v Únii 
nesmú byť z dôvodu svojej štátnej 
príslušnosti alebo miesta podnikania 
diskriminovaní žiadnym opatrením, 
návrhom ani politikou rady, Komisie alebo 
vnútroštátneho orgánu pre riešenie 
krízových situácií.

Or. en
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Odôvodnenie

Pokiaľ ide o článok venovaný všeobecným zásadám, mali by sme mať na pamäti, že Komisia 
zodpovedá aj za vnútorný trh, preto by sa zásada nediskriminácie mala uplatňovať bez 
ohľadu na miesto usadenia úverovej inštitúcie – či je v zúčastnenom alebo v nezúčastnenom 
členskom štáte. Ozrejmenie tak zosúlaďuje zaobchádzanie s úverovými inštitúciami 
s nediskrimináciou držiteľov vkladov, investorov a iných veriteľov.

Pozmeňujúci návrh 279
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Subjekty uvedené v článku 2, držitelia 
vkladov, investori ani iní veritelia usadení 
v Únii nesmú byť z dôvodu svojej štátnej 
príslušnosti alebo miesta podnikania 
diskriminovaní žiadnym opatrením, 
návrhom ani politikou rady, Komisie alebo 
vnútroštátneho orgánu pre riešenie 
krízových situácií.

1. Subjekty uvedené v článku 2 ani 
subjekty usadené v nezúčastnených 
členských štátoch, držitelia vkladov, 
investori ani iní veritelia usadení v Únii 
nesmú byť z dôvodu svojej štátnej 
príslušnosti alebo miesta podnikania 
diskriminovaní žiadnym opatrením, 
návrhom ani politikou rady, Komisie alebo 
vnútroštátneho orgánu pre riešenie 
krízových situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Subjekty uvedené v článku 2, držitelia 
vkladov, investori ani iní veritelia usadení 
v Únii nesmú byť z dôvodu svojej štátnej 
príslušnosti alebo miesta podnikania 
diskriminovaní žiadnym opatrením, 
návrhom ani politikou rady, Komisie alebo 
vnútroštátneho orgánu pre riešenie 

1. Subjekty uvedené v článku 2, držitelia 
vkladov, investori ani iní veritelia usadení 
v Únii nesmú byť z dôvodu svojej štátnej 
príslušnosti alebo miesta podnikania 
diskriminovaní žiadnym opatrením, 
návrhom ani politikou rady, Komisie, Rady
alebo vnútroštátneho orgánu pre riešenie 
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krízových situácií. krízových situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Subjekty uvedené v článku 2, držitelia 
vkladov, investori ani iní veritelia usadení 
v Únii nesmú byť z dôvodu svojej štátnej 
príslušnosti alebo miesta podnikania 
diskriminovaní žiadnym opatrením, 
návrhom ani politikou rady, Komisie alebo 
vnútroštátneho orgánu pre riešenie 
krízových situácií.

1. Subjekty uvedené v článku 2, držitelia 
vkladov, investori ani iní veritelia usadení 
v Únii nesmú byť z dôvodu svojej štátnej 
príslušnosti, meny alebo miesta podnikania 
diskriminovaní žiadnym opatrením, 
návrhom ani politikou rady, Komisie alebo 
vnútroštátneho orgánu pre riešenie 
krízových situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Na radu sa vzťahujú tieto všeobecné 
zásady. Rada:
a) koná nezávisle;
b) jasne oddeľuje právomoci v oblasti 
dohľadu a riešenie krízových situácií;
c) má potrebné odborné znalosti v oblasti 
reštrukturalizácie bánk a ich platobnej 
neschopnosti;
d) je schopná zaoberať sa veľkými 
bankovými skupinami;
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e) je schopná konať rýchlo a nestranne;
f) zaisťuje primerané zohľadňovanie 
vnútroštátnej finančnej stability, 
finančnej stability Európskej únie 
a vnútorného trhu; 
g) sa zodpovedá Európskemu parlamentu 
a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Sławomir Nitras

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Každé opatrenie, návrh alebo politika 
rady, Komisie alebo vnútroštátneho 
orgánu pre riešenie krízových situácií 
v rámci jednotného mechanizmu riešenia 
krízových situácií má za cieľ presadzovať 
stabilitu finančného systému v rámci EÚ
a v rámci každého zúčastneného 
členského štátu v EÚ, s plnohodnotným 
zohľadňovaním jednoty a celistvosti 
vnútorného trhu a povinnosti 
starostlivosti voči nim, aby sa zabránilo 
neprimeranému zvyšovaniu nákladov 
zúčastnených členských štátov a tie sa tak 
nestali vyššími než v prípade, že by sa 
krízová situácia inštitúcie riešila mimo 
rámec jednotného mechanizmu riešenia 
krízových situácií.

Or. en

Odôvodnenie

Do textu by sa mala doplniť všeobecná zásada „žiadna krajina by si nemala pohoršiť“ 
a všeobecná doložka o nediskriminácii (chrániaca všetky členské štáty), rovnako ako 
v prípade článku 1 nariadenia o JMD.
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Pozmeňujúci návrh 284
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri prijímaní rozhodnutí alebo opatrení, 
ktoré môžu mať vplyv vo viac než jednom 
zúčastnenom členskom štáte, a najmä pri 
prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa skupín 
usadených v dvoch alebo viacerých 
zúčastnených členských štátoch Komisia
náležite zohľadňuje všetky tieto faktory:

Pri prijímaní rozhodnutí alebo opatrení, 
ktoré môžu mať vplyv vo viac než jednom 
zúčastnenom členskom štáte alebo 
v nezúčastnenom členskom štáte, a najmä 
pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa 
skupín usadených v dvoch alebo viacerých 
zúčastnených členských štátoch rada 
náležite zohľadňuje všetky tieto faktory:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri prijímaní rozhodnutí alebo opatrení, 
ktoré môžu mať vplyv vo viac než jednom 
zúčastnenom členskom štáte, a najmä pri 
prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa skupín 
usadených v dvoch alebo viacerých 
zúčastnených členských štátoch Komisia
náležite zohľadňuje všetky tieto faktory:

Pri prijímaní rozhodnutí alebo opatrení, 
ktoré môžu mať vplyv vo viac než jednom 
zúčastnenom členskom štáte, a najmä pri 
prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa skupín 
usadených v dvoch alebo viacerých 
zúčastnených členských štátoch rada
náležite zohľadňuje všetky tieto faktory:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Sławomir Nitras

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri prijímaní rozhodnutí alebo opatrení, 
ktoré môžu mať vplyv vo viac než jednom 
zúčastnenom členskom štáte, a najmä pri 
prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa skupín 
usadených v dvoch alebo viacerých 
zúčastnených členských štátoch Komisia 
náležite zohľadňuje všetky tieto faktory:

Pri prijímaní rozhodnutí alebo opatrení, 
ktoré môžu mať vplyv vo viac než jednom 
zúčastnenom členskom štáte, a najmä pri 
prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa skupín 
usadených v dvoch alebo viacerých 
zúčastnených a nezúčastnených členských 
štátoch rada a Komisia náležite 
zohľadňujú všetky tieto faktory:

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek by sa mal týkať aj rady pre riešenie krízových situácií a mal by sa uplatňovať aj 
v prípadoch, keď rozhodnutia alebo opatrenia budú mať vplyv vo viac než jednom členskom 
štáte vrátane nezúčastnených členských štátov. Mali by sme si uvedomiť, že opatrenia na 
riešenie krízovej situácie prijaté v rámci SRM môžu mať rozsiahle dôsledky pre bankové 
systémy a finančné trhy vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 287
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri prijímaní rozhodnutí alebo opatrení, 
ktoré môžu mať vplyv vo viac než jednom 
zúčastnenom členskom štáte, a najmä pri 
prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa skupín 
usadených v dvoch alebo viacerých 
zúčastnených členských štátoch Komisia 
náležite zohľadňuje všetky tieto faktory:

Pri prijímaní rozhodnutí alebo opatrení, 
ktoré môžu mať vplyv vo viac než jednom 
členskom štáte, a najmä pri prijímaní 
rozhodnutí týkajúcich sa skupín usadených 
v dvoch alebo viacerých členských štátoch 
Komisia a rada náležite zohľadňujú
všetky tieto faktory:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Diogo Feio
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri prijímaní rozhodnutí alebo opatrení, 
ktoré môžu mať vplyv vo viac než jednom 
zúčastnenom členskom štáte, a najmä pri 
prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa skupín 
usadených v dvoch alebo viacerých 
zúčastnených členských štátoch Komisia 
náležite zohľadňuje všetky tieto faktory:

Pri prijímaní rozhodnutí alebo opatrení, 
ktoré môžu mať vplyv vo viac než jednom 
zúčastnenom členskom štáte, a najmä pri 
prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa skupín 
usadených v dvoch alebo viacerých 
zúčastnených členských štátoch Komisia a 
rada náležite zohľadňujú všetky tieto 
faktory:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) záujmy zúčastnených členských štátov, 
v ktorých skupina vykonáva svoju činnosť, 
a najmä vplyv každého rozhodnutia alebo 
opatrenia alebo nečinnosti na finančnú 
stabilitu, hospodárstvo, systém ochrany 
vkladov alebo systém náhrad pre 
investorov v ktoromkoľvek z daných 
členských štátov;

a) záujmy členských štátov, v ktorých 
skupina vykonáva svoju činnosť, a najmä 
vplyv každého rozhodnutia alebo opatrenia 
alebo nečinnosti na finančnú stabilitu, 
hospodárstvo, systém ochrany vkladov 
alebo systém náhrad pre investorov v 
ktoromkoľvek z daných členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) záujmy zúčastnených členských štátov, a) záujmy členských štátov, v ktorých 
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v ktorých skupina vykonáva svoju činnosť,
a najmä vplyv každého rozhodnutia alebo 
opatrenia alebo nečinnosti na finančnú 
stabilitu, hospodárstvo, systém ochrany 
vkladov alebo systém náhrad pre 
investorov v ktoromkoľvek z daných 
členských štátov;

skupina vykonáva svoju činnosť, a najmä 
vplyv každého rozhodnutia alebo opatrenia 
alebo nečinnosti na finančnú stabilitu, 
hospodárstvo, systém ochrany vkladov 
alebo systém náhrad pre investorov v 
ktoromkoľvek z daných členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Robert Goebbels

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) záujmy zúčastnených členských štátov, 
v ktorých skupina vykonáva svoju činnosť, 
a najmä vplyv každého rozhodnutia alebo 
opatrenia alebo nečinnosti na finančnú 
stabilitu, hospodárstvo, systém ochrany 
vkladov alebo systém náhrad pre 
investorov v ktoromkoľvek z daných 
členských štátov;

a) záujmy zúčastnených členských štátov, 
v ktorých skupina vykonáva svoju činnosť, 
a najmä vplyv každého rozhodnutia alebo 
opatrenia alebo nečinnosti na finančnú 
stabilitu, hospodárstvo vrátane miery 
zamestnanosti, systém ochrany vkladov 
alebo systém náhrad pre investorov v 
ktoromkoľvek z daných členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) cieľ dosiahnuť rovnováhu medzi 
záujmami rôznych dotknutých členských 
štátov a predchádzať nespravodlivým 
predsudkom alebo nespravodlivej ochrane 
záujmov zúčastneného členského štátu;

b) cieľ dosiahnuť rovnováhu medzi 
záujmami rôznych dotknutých členských 
štátov a predchádzať nespravodlivému 
poškodzovaniu alebo nespravodlivej 
ochrane záujmov členského štátu alebo 
nespravodlivému poškodzovaniu záujmov 
nezúčastneného členského štátu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) potrebu zabrániť negatívnemu vplyvu na 
ostatné časti skupiny, ktorej členom je 
subjekt uvedený v článku 2, ktorého
krízová situácia sa rieši;

c) potrebu zabrániť negatívnemu vplyvu na 
ostatné časti skupiny, ktorej členom je 
úverová inštitúcia, ktorej krízová situácia 
sa rieši;

Or. en

Odôvodnenie

Problematika a odôvodnenie sú rovnaké ako v prípade článku 6 ods. 1, súčasne je však nutné 
poznamenať, že podľa správneho číslovania by toto malo byť písmeno d).

Pozmeňujúci návrh 294
Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) záujem skupiny ako celku, pričom
plne rešpektuje jej obchodný model;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) potrebu zabrániť neprimeranému nárastu 
nákladov uložených veriteľom týchto 
subjektov uvedených v článku 2, pokiaľ by 
bol vyšší než v prípade nákladov, ktoré by 
im boli vznikli pri riešení krízovej situácie 
prostredníctvom bežného konkurzného 
konania;

d) potrebu zabrániť neprimeranému nárastu 
nákladov uložených veriteľom, pokiaľ by 
bol vyšší než v prípade nákladov, ktoré by 
im boli vznikli pri riešení krízovej situácie 
prostredníctvom bežného konkurzného 
konania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Corien Wortmann-Kool

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri uplatňovaní právomocí riešiť krízové 
situácie v súlade s ustanoveniami 
smernice o ozdravení a riešení krízových 
situácií bánk je nutné zaistiť, aby 
akékoľvek straty, náklady alebo iné 
výdavky znášali predovšetkým akcionári 
a veritelia inštitúcie, ktorej krízová 
situácia sa rieši, a to pred použitím fondu 
na podporu efektívneho uplatňovania 
nástrojov a právomocí v oblasti riešenia 
krízových situácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) rozhodnutia, ktoré sa majú prijať vypúšťa sa
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podľa článku 107 ZFEÚ a ktoré sú 
uvedené v článku 16 ods. 10.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) záujem vnútorného trhu ako celku.

Or. en

Odôvodnenie

Podobné ozrejmenie ako v prípade článku 6 ods. 1 na posilnenie odhodlania Komisie v súlade 
so zmluvou.

Pozmeňujúci návrh 299
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) či zúčastnený členský štát je alebo nie 
je členom jednotnej meny a či kvôli tomu 
môže byť za určitých okolností potrebný 
diferencovaný prístup.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia dosiahne rovnováhu medzi 
faktormi uvedenými v odseku 2 a cieľmi 
riešenia krízových situácií uvedenými v 
článku 12 vzhľadom na povahu a okolnosti 
každého prípadu.

3. Rada dosiahne rovnováhu medzi 
faktormi uvedenými v odseku 2 a cieľmi 
riešenia krízových situácií uvedenými v 
článku 12 vzhľadom na povahu a okolnosti 
každého prípadu, vždy však bez podpory, 
uprednostňovania alebo poškodzovania 
členských štátov, lokalít alebo mien.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia dosiahne rovnováhu medzi 
faktormi uvedenými v odseku 2 a cieľmi 
riešenia krízových situácií uvedenými v 
článku 12 vzhľadom na povahu a okolnosti 
každého prípadu.

3. Rada dosiahne rovnováhu medzi 
faktormi uvedenými v odseku 2 a cieľmi 
riešenia krízových situácií uvedenými v 
článku 12 vzhľadom na povahu a okolnosti 
každého prípadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia dosiahne rovnováhu medzi 
faktormi uvedenými v odseku 2 a cieľmi 
riešenia krízových situácií uvedenými v 
článku 12 vzhľadom na povahu a okolnosti 
každého prípadu.

3. Komisia a Rada dosiahnu rovnováhu 
medzi faktormi uvedenými v odseku 2 a 
cieľmi riešenia krízových situácií 
uvedenými v článku 12 vzhľadom na 
povahu a okolnosti každého prípadu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 303
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia dosiahne rovnováhu medzi 
faktormi uvedenými v odseku 2 a cieľmi 
riešenia krízových situácií uvedenými v 
článku 12 vzhľadom na povahu a okolnosti 
každého prípadu.

3. Komisia a Rada dosiahnu rovnováhu 
medzi faktormi uvedenými v odseku 2 a 
cieľmi riešenia krízových situácií 
uvedenými v článku 12 vzhľadom na 
povahu a okolnosti každého prípadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia dosiahne rovnováhu medzi 
faktormi uvedenými v odseku 2 a cieľmi 
riešenia krízových situácií uvedenými v 
článku 12 vzhľadom na povahu a okolnosti 
každého prípadu.

3. Rada a Komisia dosiahnu rovnováhu 
medzi faktormi uvedenými v odseku 2 a 
cieľmi riešenia krízových situácií 
uvedenými v článku 12 vzhľadom na 
povahu a okolnosti každého prípadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Marianne Thyssen

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Žiadne rozhodnutie rady ani Komisie si 
nesmie vyžadovať poskytnutie 

4. Žiadne rozhodnutie rady ani Komisie si 
nesmie vyžadovať poskytnutie 
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mimoriadnej verejnej finančnej podpory zo 
strany členských štátov.

mimoriadnej verejnej finančnej podpory zo 
strany členských štátov, s výnimkou 
prípadu, ak to členský štát schváli 
v súlade so svojimi vnútroštátnymi 
rozpočtovými postupmi. Členské štáty 
vytvoria postup rozhodovania o schválení 
do piatich dní od vyžiadania schválenia zo 
strany rady alebo Komisie. Ak členský štát 
nesúhlasí s poskytnutím tejto podpory, 
v rovnakej lehote predloží návrh na 
likvidáciu subjektu, prípadne skupiny za 
minimálne náklady. Ak sa rada domnieva, 
že alternatívny predložený návrh nie je 
v súlade s týmto nariadením, uplatňuje sa 
vnútroštátne konkurzné právo.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 306
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Žiadne rozhodnutie rady ani Komisie si 
nesmie vyžadovať poskytnutie 
mimoriadnej verejnej finančnej podpory zo 
strany členských štátov.

4. Žiadne rozhodnutie rady ani Komisie si 
nesmie vyžadovať poskytnutie 
mimoriadnej verejnej finančnej podpory zo 
strany členských štátov, s výnimkou 
prípadu, ak členský štát v súlade so 
svojimi vnútroštátnymi rozpočtovými 
postupmi poskytnutie podpory schválil. 
Členský štát musí mať zavedený postup 
vedúci k rozhodnutiu o schválení do [2 
dní] od vyžiadania schválenia zo strany 
rady alebo Komisie.

Or. en

Odôvodnenie

Aby bol text právne správny, musí právny predpis rešpektovať rozpočtovú nezávislosť 
členských štátov a ich rozpočtové postupy. Pozmeňujúci návrh túto právnu a demokratickú 
potrebu vyvažuje krátkym časovým rámcom v prípade riešenia krízovej situácie.
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Pozmeňujúci návrh 307
Jean-Paul Gauzès

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Žiadne rozhodnutie rady ani Komisie si 
nesmie vyžadovať poskytnutie 
mimoriadnej verejnej finančnej podpory zo 
strany členských štátov.

4. Žiadne rozhodnutie rady ani Komisie si 
nesmie vyžadovať poskytnutie 
mimoriadnej verejnej finančnej podpory zo 
strany členských štátov, s výnimkou 
prípadu, ak do vytvorenia európskej 
verejnej záchytnej siete členský štát 
súhlasil s poskytnutím mimoriadnej 
verejnej finančnej podpory, keď nebola 
k dispozícii žiadna iná, menej nákladná 
alternatíva na zachovanie finančnej 
stability.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Sari Essayah

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Žiadne rozhodnutie rady ani Komisie si 
nesmie vyžadovať poskytnutie 
mimoriadnej verejnej finančnej podpory zo 
strany členských štátov.

4. Žiadne rozhodnutie rady ani Komisie si 
nesmie vyžadovať poskytnutie verejných 
prostriedkov na podporu opatrenia 
v oblasti riešenia krízovej situácie zo 
strany členských štátov. Žiadne 
rozhodnutie Rady o umožnení toho, aby si 
fond požičiaval prostriedky, nenadobudne 
účinnosť skôr, než všetky zúčastnené 
členské štáty informujú generálneho 
tajomníka o dokončení svojich 
príslušných vnútroštátnych postupov.

Or. en
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Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „mimoriadna verejná finančná podpora“ uvedené v článku 2 bod 26 
smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk znamená štátnu pomoc (bez použitia 
súkromných mechanizmov financovania alebo systémov ochrany vkladov) v zmysle článku 
107 ods. 1 ZFEÚ, ktorá sa poskytuje na zachovanie alebo obnovu životaschopnosti, likvidity 
alebo solventnosti inštitúcie alebo skupiny.

Pozmeňujúci návrh 309
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Žiadne rozhodnutie rady ani Komisie si 
nesmie vyžadovať poskytnutie 
mimoriadnej verejnej finančnej podpory 
zo strany členských štátov.

4. Žiadne rozhodnutie rady ani Komisie si 
nesmie vyžadovať kolektívne ani 
individuálne poskytnutie verejnej 
finančnej podpory zo strany členských 
štátov, ani narúšať rozdelenie strát medzi 
zúčastnené a nezúčastnené členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Žiadne rozhodnutie rady ani Komisie si 
nesmie vyžadovať poskytnutie 
mimoriadnej verejnej finančnej podpory zo 
strany členských štátov.

4. Žiadne rozhodnutie rady si nesmie 
vyžadovať poskytnutie mimoriadnej 
verejnej finančnej podpory zo strany 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Markus Ferber
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky relevantné orgány zohľadňujú pri 
uplatňovaní tohto nariadenia zásadu 
proporcionality. Zásada proporcionality 
sa týka predovšetkým toho, aké dôsledky 
by úpadok inštitúcie mohol mať kvôli 
povahe jej podnikania, jej akcionárskej 
štruktúre, právnej forme, rizikovému 
profilu, veľkosti a právnemu stavu, 
previazanosti s inými inštitúciami alebo 
s finančným systémom ako takým, 
rozsahu a zložitosti jej činností a jej 
členstve v schéme inštitucionálneho 
zabezpečenia v zmysle článku 113 ods. 7 
nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. V záujme rešpektovania práva na 
podnikanie uvedeného v článku 16 Charty 
základných práv je možnosť úvahy rady 
obmedzená na to, čo je potrebné na 
zjednodušenie štruktúry a operácií 
inštitúcie s výhradným cieľom zvýšiť 
riešiteľnosť jej krízovej situácie. Okrem 
toho musí byť každé opatrenie uložené na 
tento účel v súlade s právom Únie. 
Opatrenia nesmú byť priamo ani 
nepriamo diskriminačné na základe 
štátnej príslušnosti, a musia byť 
odôvodnené vyššími dôvodmi verejného 
záujmu na finančnej stabilite. Aby sa 
určilo, či bolo opatrenie prijaté vo 
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všeobecnom verejnom záujme, rada 
konajúca vo všeobecnom verejnom 
záujme môže dosiahnuť ciele riešenia 
krízovej situácie bez prekážok brániacich 
uplatňovaniu nástrojov riešenia krízových 
situácií alebo jej schopnosti vykonávať 
právomoci, ktoré jej boli zverené. Okrem 
toho opatrenie nesmie prekračovať 
minimum potrebné na dosiahnutie cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Sławomir Nitras

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak akékoľvek rozhodnutie alebo 
opatrenie v oblasti riešenia krízovej 
situácie prijaté v rámci SRM 
v ktorejkoľvek etape znamená nutnosť 
mimoriadnej verejnej finančnej podpory 
zo strany členského štátu, je podmienkou 
uplatnenia tohto opatrenia súhlas 
členského štátu. Ak členský štát súhlas 
neudelí, na prípad sa uplatňujú 
vnútroštátne konkurzné zákony.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Opatrenia, návrhy, rozhodnutia alebo 
politika Komisie, rady či vnútroštátneho 
orgánu pre riešenie krízových situácií 
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podľa tohto nariadenia nesmú priamo ani 
nepriamo diskriminovať akýkoľvek 
členský štát alebo skupinu členských 
štátov ako miesto poskytovania bankových 
a finančných služieb, držiteľov vkladov, 
investorov ani iných veriteľov usadených 
v Únii na základe ich štátnej príslušnosti 
alebo miesta podnikania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Na účely plnenia úloh, ktoré Komisii 
a rade zveruje toto nariadenie, uplatňujú 
Komisia a rada všetky relevantné právne 
predpisy Únie a v prípade, že právne 
predpisy únie tvoria smernice, aj 
vnútroštátne právne predpisy 
transponujúce tieto smernice.
Na tento účel Komisia a rada prijímajú 
rozhodnutia podliehajúce príslušným 
právnym predpisom Únie, najmä 
akýmkoľvek legislatívnym 
a nelegislatívnym aktom vrátane aktov 
uvedených v článkoch 290 a 291 ZFEÚ, 
a v súlade s nimi. Predovšetkým 
podliehajú záväzným regulačným 
a vykonávacím technickým predpisom, 
ktoré pripravuje EBA a prijíma Komisia 
v súlade s článkami 10 až 15 nariadenia 
(EÚ) č. 1093/2010, článku 16 uvedeného 
nariadenia a akýmkoľvek uplatniteľným 
rozhodnutiam EBA v súlade s článkom 19 
ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 316
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a
Plnenie úloh Komisiou

1. Pri plnení úloh, ktoré sa jej zverujú 
v článku 16 tohto nariadenia, Komisia 
koná nezávisle a striktne v súlade s cieľmi 
a zásadami vymedzenými v tomto 
nariadení.
2. Komisia plní úlohy, ktoré sa jej zverujú 
v článku 16 tohto nariadenia, bez toho, 
aby to malo vplyv na jej ostatné úlohy 
a bez ohľadu na ne.
3. Zamestnanci Komisie zapojení do 
podpory Komisie pri plnení úloh, ktoré sa 
jej zverujú v článku 16 tohto nariadenia, 
sú organizačne oddelení od zamestnancov 
zapojených do ostatných úloh Komisie 
a podliehajú samostatnému podávaniu 
správ.
4. V záujme zaistenia oddelenia plnenia 
úloh, ktoré sa Komisii zverujú v článku 16 
tohto nariadenia, a ostatných jej úloh 
Komisia zaistí, aby fungovanie kolégia 
komisárov bolo úplne odlíšené z hľadiska 
plnenia týchto úloh a ostatných svojich 
úloh. Toto odlíšenie zahŕňa striktne 
oddelené schôdze a ich programy.
5. Na účely odsekov 1 až 4 Komisia prijme 
a zverejní akékoľvek potrebné vnútorné 
pravidlá vrátane pravidiel v oblasti 
služobného tajomstva a výmeny 
informácií.
6. Komisár vykonávajúci dohľad nad 
funkciami v oblasti riešenia krízových 
situácií v rámci kolégia komisárov 
nehlasuje o záležitostiach, ktoré sa týkajú 
presadzovania politiky hospodárskej 
súťaže a o záležitostiach v oblasti štátnej 
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pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Burkhard Balz

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rada vypracúva plány riešenia 
krízových situácií pre subjekty uvedené v 
článku 2 a pre skupiny.

1. Vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií v zúčastnenom 
členskom štáte, v ktorom je subjekt alebo 
skupina v zmysle článku 2 usadený, 
vypracúva plán riešenia krízových situácií 
pre príslušný subjekt alebo skupinu.
(Táto zmena sa týka celého textu.)

Or. en

Odôvodnenie

So zreteľom na citlivosť informácií, ktoré musia plány riešenia krízových situácií obsahovať, 
je nutné, aby plány riešenia krízových situácií vypracúvali príslušné vnútroštátne orgány pre 
riešenie krízových situácií. Rada dostáva len informácie potrebné na plnenie svojich úloh 
podľa tohto nariadenia. Dôverné alebo citlivé obchodné informácie o úverovej inštitúcii
nemožno postupovať rade.

Pozmeňujúci návrh 318
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rada vypracúva plány riešenia 
krízových situácií pre subjekty uvedené v 
článku 2 a pre skupiny.

1. Rada kontroluje vnútroštátne plány 
riešenia krízových situácií vypracované 
vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie 
krízových situácií v súlade so smernicou o 
ozdravení a riešení krízových situácií 
bánk pre subjekty uvedené v článku 2 a pre 
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skupiny.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnej podobe bude úlohou rady pre riešenie krízových situácií, ktorá sa vytvorí podľa 
návrhu SRM, vypracovať plány riešenia krízových situácií pre všetky inštitúcie, ktoré patria 
do rozsahu pôsobnosti SRM. Podľa smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk je 
však už teraz každá inštitúcia povinná mať primerané plány riešenia krízových situácií. Malo 
by sa zabrániť zdvojovaniu súčasných plánov.

Pozmeňujúci návrh 319
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rada vypracúva plány riešenia 
krízových situácií pre subjekty uvedené v 
článku 2 a pre skupiny.

1. Rada vypracúva plány riešenia 
krízových situácií pre subjekty 
podliehajúce priamemu dohľadu 
Európskej centrálnej banky podľa 
nariadenia o jednotnom mechanizme 
dohľadu č. [ ] a pre všetky cezhraničné 
subjekty. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rada vypracúva plány riešenia 
krízových situácií pre subjekty uvedené v 
článku 2 a pre skupiny.

1. Rada spolu s vnútroštátnymi orgánmi 
pre riešenie krízových situácií vypracúva 
plány riešenia krízových situácií pre 
subjekty uvedené v článku 2 a pre skupiny.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 321
Corien Wortmann-Kool

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rada vypracúva plány riešenia 
krízových situácií pre subjekty uvedené v 
článku 2 a pre skupiny.

1. Rada na svojom výkonnom zasadnutí 
vypracúva plány riešenia krízových situácií 
pre subjekty uvedené v článku 2 a pre 
skupiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií vypracúvajú plány 
riešenia krízových situácií pre úverové 
inštitúcie, ktoré sa nachádzajú výlučne 
v ich členskom štáte a nie sú 
cezhraničnými subjektmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Všetky plány riešenia krízových 
situácií sa predkladajú na konečné 
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schválenie rade na jej výkonné 
zasadnutie.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zaistiť maximálnu dôvernosť plánov riešenia krízových situácií, a preto by sme 
mali vytvoriť mechanizmus, v rámci ktorého je počet zapojených osôb obmedzený na nutné
minimum.

Pozmeňujúci návrh 324
Burkhard Balz

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 vnútroštátne orgány 
pre riešenie krízových situácií zasielajú 
rade všetky informácie potrebné na 
vypracovanie a vykonávanie plánov 
riešenia krízových situácií, ktoré získali v 
súlade s článkom 10 a článkom 12 ods. 1 
smernice [], bez toho, aby bola dotknutá 
kapitola 5 tejto hlavy.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu návrhu 7. Vypracúvať plán riešenia krízových situácií 
pre príslušnú úverovú inštitúciu musí vnútroštátny orgán pre riešenie krízových situácií.

Pozmeňujúci návrh 325
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 vnútroštátne orgány 
pre riešenie krízových situácií zasielajú 

2. Na účely odseku 1 vnútroštátne orgány 
pre riešenie krízových situácií zasielajú 
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rade všetky informácie potrebné na 
vypracovanie a vykonávanie plánov 
riešenia krízových situácií, ktoré získali v 
súlade s článkom 10 a článkom 12 ods. 1 
smernice [], bez toho, aby bola dotknutá 
kapitola 5 tejto hlavy.

rade všetky informácie potrebné na 
vypracovanie a vykonávanie plánov 
riešenia krízových situácií na úrovni 
skupiny pre inštitúcie podliehajúce 
priamemu dohľadu ECB, a to bez toho, 
aby bola dotknutá kapitola 5 tejto hlavy. 
Pre iné subjekty uvedené v článku 2 
vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií zasielajú plány riešenia 
krízových situácií vypracované v súlade s 
článkom 10 a článkom 12 ods. 1 smernice 
[], bez toho, aby bola dotknutá kapitola 5 
tejto hlavy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Burkhard Balz

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V pláne riešenia krízových situácií sa 
stanovujú opatrenia na riešenie krízových 
situácií, ktoré môže prijať Komisia alebo 
rada, ak subjekt uvedený v článku 2 alebo 
skupina spĺňajú podmienky na riešenie 
krízových situácií. V pláne riešenia 
krízových situácií sa zohľadňuje celé 
spektrum scenárov vrátane prípadu 
možného idiosynkratického úpadku alebo 
úpadku v čase širšej finančnej nestability 
alebo udalostí na úrovni celého systému. V 
pláne riešenia krízových situácií sa okrem 
použitia fondu zriadeného v súlade s týmto 
nariadením nepočíta so žiadnou 
mimoriadnou verejnou finančnou 
podporou.

4. V pláne riešenia krízových situácií sa 
stanovujú opatrenia na riešenie krízových 
situácií, ktoré je potrebné prijať, ak 
subjekt uvedený v článku 2 alebo skupina 
spĺňajú podmienky na riešenie krízových 
situácií. V pláne riešenia krízových situácií 
sa zohľadňuje celé spektrum scenárov 
vrátane prípadu možného 
idiosynkratického úpadku alebo úpadku v 
čase rozsiahlejšej finančnej nestability 
alebo udalostí na úrovni celého systému. V 
pláne riešenia krízových situácií sa okrem 
použitia fondu zriadeného v súlade s týmto 
nariadením nepočíta so žiadnou 
mimoriadnou verejnou finančnou 
podporou.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 327
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V pláne riešenia krízových situácií sa 
stanovujú opatrenia na riešenie krízových 
situácií, ktoré môže prijať Komisia alebo
rada, ak subjekt uvedený v článku 2 alebo 
skupina spĺňajú podmienky na riešenie 
krízových situácií. V pláne riešenia 
krízových situácií sa zohľadňuje celé 
spektrum scenárov vrátane prípadu 
možného idiosynkratického úpadku alebo 
úpadku v čase širšej finančnej nestability 
alebo udalostí na úrovni celého systému. V 
pláne riešenia krízových situácií sa okrem 
použitia fondu zriadeného v súlade s týmto 
nariadením nepočíta so žiadnou 
mimoriadnou verejnou finančnou 
podporou.

4. V pláne riešenia krízových situácií sa 
stanovujú opatrenia na riešenie krízových 
situácií, ktoré môžu prijať rada alebo 
vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií, ak subjekt uvedený 
v odsekoch 1 a 1a spĺňa podmienky na 
riešenie krízových situácií. V pláne 
riešenia krízových situácií sa zohľadňuje 
celé spektrum scenárov vrátane prípadu 
možného idiosynkratického úpadku alebo 
úpadku v čase rozsiahlejšej finančnej 
nestability alebo udalostí na úrovni celého 
systému. V pláne riešenia krízových 
situácií sa okrem použitia fondu zriadeného 
v súlade s týmto nariadením nepočíta so 
žiadnou mimoriadnou verejnou finančnou 
podporou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V pláne riešenia krízových situácií sa 
stanovujú opatrenia na riešenie krízových 
situácií, ktoré môže prijať Komisia alebo
rada, ak subjekt uvedený v článku 2 alebo 
skupina spĺňajú podmienky na riešenie 
krízových situácií. V pláne riešenia 
krízových situácií sa zohľadňuje celé 
spektrum scenárov vrátane prípadu 
možného idiosynkratického úpadku alebo 
úpadku v čase širšej finančnej nestability 

4. V pláne riešenia krízových situácií sa 
stanovujú opatrenia na riešenie krízových 
situácií, ktoré môže prijať rada
a vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií, ak subjekt uvedený v 
článku 2 alebo skupina spĺňajú podmienky 
na riešenie krízových situácií. V pláne 
riešenia krízových situácií sa zohľadňuje 
celé spektrum scenárov vrátane prípadu 
možného idiosynkratického úpadku alebo 
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alebo udalostí na úrovni celého systému. V 
pláne riešenia krízových situácií sa okrem 
použitia fondu zriadeného v súlade s 
týmto nariadením nepočíta so žiadnou 
mimoriadnou verejnou finančnou 
podporou.

úpadku v čase rozsiahlejšej finančnej 
nestability alebo udalostí na úrovni celého 
systému. V pláne riešenia krízových 
situácií sa nepočíta so žiadnou 
mimoriadnou verejnou finančnou 
podporou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V pláne riešenia krízových situácií sa 
stanovujú opatrenia na riešenie krízových 
situácií, ktoré môže prijať Komisia alebo
rada, ak subjekt uvedený v článku 2 alebo 
skupina spĺňajú podmienky na riešenie 
krízových situácií. V pláne riešenia 
krízových situácií sa zohľadňuje celé 
spektrum scenárov vrátane prípadu 
možného idiosynkratického úpadku alebo 
úpadku v čase širšej finančnej nestability 
alebo udalostí na úrovni celého systému. V 
pláne riešenia krízových situácií sa okrem 
použitia fondu zriadeného v súlade s 
týmto nariadením nepočíta so žiadnou 
mimoriadnou verejnou finančnou 
podporou.

4. V pláne riešenia krízových situácií sa 
stanovujú opatrenia na riešenie krízových 
situácií, ktoré môže prijať rada, ak subjekt 
uvedený v článku 2 alebo skupina spĺňajú 
podmienky na riešenie krízových situácií. 
V pláne riešenia krízových situácií sa 
zohľadňuje celé spektrum scenárov vrátane 
prípadu možného idiosynkratického 
úpadku alebo úpadku v čase rozsiahlejšej
finančnej nestability alebo udalostí na 
úrovni celého systému. V pláne riešenia 
krízových situácií sa nepočíta so žiadnou 
mimoriadnou verejnou finančnou podporou 
ani so spoliehaním sa na fond.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Thomas Händel

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V pláne riešenia krízových situácií sa 
stanovujú opatrenia na riešenie krízových 
situácií, ktoré môže prijať Komisia alebo 
rada, ak subjekt uvedený v článku 2 alebo 
skupina spĺňajú podmienky na riešenie 
krízových situácií. V pláne riešenia 
krízových situácií sa zohľadňuje celé 
spektrum scenárov vrátane prípadu 
možného idiosynkratického úpadku alebo 
úpadku v čase širšej finančnej nestability 
alebo udalostí na úrovni celého systému. V 
pláne riešenia krízových situácií sa okrem 
použitia fondu zriadeného v súlade s týmto 
nariadením nepočíta so žiadnou 
mimoriadnou verejnou finančnou 
podporou.

4. V pláne riešenia krízových situácií sa 
stanovujú opatrenia na riešenie krízových 
situácií, ktoré môže prijať Komisia alebo 
rada, ak subjekt uvedený v článku 2 alebo 
skupina spĺňajú podmienky na riešenie 
krízových situácií. V pláne riešenia 
krízových situácií sa zohľadňuje celé 
spektrum scenárov vrátane prípadu 
možného idiosynkratického úpadku alebo 
úpadku v čase rozsiahlejšej finančnej 
nestability alebo udalostí na úrovni celého 
systému. V pláne riešenia krízových 
situácií sa okrem použitia fondu zriadeného 
v súlade s týmto nariadením nepočíta so 
žiadnou mimoriadnou verejnou finančnou 
podporou. Ak to nemožno zaručiť kvôli 
tomu, že subjekt dosiahol alebo 
pravdepodobne dosiahne kritickú 
veľkosť, rada zaistí, aby tomu subjekt 
prispôsobil svoju obchodnú stratégiu tak, 
aby bolo v prípade úpadku alebo krízy 
možné dosiahnuť riadne riešenie krízovej 
situácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Plán riešenia krízových situácií pre 
každý subjekt zahŕňa všetky prvky 
uvedené v kapitole 2 smernice o ozdravení 
a riešení krízových situácií bánk.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 332
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plán riešenia krízových situácií pre každý 
subjekt zahŕňa aspoň:

Plán riešenia krízových situácií pre každý 
subjekt sa pripravuje v súlade s článkom 
11 smernice [..../... o ozdravení a riešení 
krízových situácií bánk].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zhrnutie kľúčových prvkov plánu; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zhrnutie podstatných zmien v inštitúcii, 
ku ktorým došlo od posledného 
predloženia informácií týkajúcich sa 
riešenia krízových situácií;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 335
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) ukážku toho, ako by sa mohli kritické 
funkcie a hlavné oblasti obchodnej 
činnosti právne a ekonomicky oddeliť od 
ostatných funkcií v rozsahu, ktorý je 
potrebný na zabezpečenie kontinuity pri 
úpadku inštitúcie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) odhad časového rámca pre 
vykonávanie každého podstatného aspektu 
plánu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podrobný opis posúdenia riešiteľnosti 
krízovej situácie vykonaného v súlade s 
článkom 8;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 338
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) opis všetkých opatrení požadovaných 
podľa článku 8 ods. 5 na riešenie alebo 
odstránenie prekážok brániacich 
riešiteľnosti krízovej situácie zistených pri 
posúdení vykonanom v súlade s článkom 
8;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) opis postupov stanovenia hodnoty 
kritických funkcií, hlavných oblastí 
obchodnej činnosti a aktív inštitúcie a 
možnosti ponúkať ich na trhu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) podrobný opis mechanizmov na 
zabezpečenie toho, aby informácie 

vypúšťa sa
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vyžadované podľa článku 8 boli aktuálne 
a aby boli orgánom pre riešenie krízových 
situácií neustále k dispozícii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) vysvetlenie, ktoré poskytol orgán pre 
riešenie krízových situácií v súvislosti s 
tým, ako by sa možnosti riešenia krízových 
situácií mohli financovať bez toho, aby sa 
počítalo s akoukoľvek mimoriadnou 
verejnou finančnou podporou;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) vysvetlenie, ktoré poskytol orgán pre 
riešenie krízových situácií v súvislosti s 
tým, ako by sa možnosti riešenia krízových 
situácií mohli financovať bez toho, aby sa 
počítalo s akoukoľvek mimoriadnou 
verejnou finančnou podporou;

i) vysvetlenie, ktoré poskytol orgán pre 
riešenie krízových situácií v súvislosti s 
tým, ako by sa možnosti riešenia krízových 
situácií mohli financovať bez toho, aby sa 
počítalo s akoukoľvek mimoriadnou 
verejnou finančnou podporou alebo 
spoliehaním sa na fond; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 343
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) podrobný opis rôznych stratégií riešenia 
krízových situácií, ktoré by sa mohli 
uplatniť podľa rôznych možných 
scenárov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) opis kritických vzájomných prepojení; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) analýzu vplyvu plánu na ostatné 
inštitúcie v rámci skupiny;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Olle Schmidt
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

m) opis možností zachovania prístupu k 
platobným službám a službám zúčtovania 
a iným infraštruktúram;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) plán komunikácie s médiami a 
verejnosťou;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o) minimálnu požiadavku na vlastné 
zdroje a oprávnené záväzky podľa článku 
10 a v prípade potreby termín na 
dosiahnutie tejto úrovne;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Olle Schmidt
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno p

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

p) prípadne minimálnu požiadavku na 
vlastné zdroje a zmluvne dohodnuté 
nástroje záchrany pomocou vnútorných 
zdrojov podľa článku 10 a v prípade 
potreby termín na dosiahnutie tejto 
úrovne;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno q

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

q) opis základných činností a systémov 
potrebných na zachovanie nepretržitého 
fungovania prevádzkových procesov 
inštitúcie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno r

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

r) opis vplyvu vykonávania plánu na 
zamestnancov vrátane posúdenia všetkých 
súvisiacich nákladov.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 352
Olle Ludvigsson

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5 – písmeno ra (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ra) opis postupov, ktoré sa majú použiť na 
informovanie zamestnancov alebo ich 
zástupcov a konzultácie s nimi v rámci 
uskutočňovania plánu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Sławomir Nitras

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Plány riešenia krízových situácií na 
úrovni skupiny zahŕňajú plán riešenia 
krízových situácií skupiny ako celku a 
identifikujú sa v nich opatrenia na 
riešenie krízových situácií materských 
spoločností a dcérskych spoločností, ktoré 
sú súčasťou skupiny.

6. Plány riešenia krízových situácií na 
úrovni skupiny zahŕňajú plán riešenia 
krízových situácií skupiny ako celku. Na 
odôvodnenú žiadosť vnútroštátneho 
orgánu pre riešenie krízových situácií 
alebo jej zástupcu v rade pre riešenie 
krízových situácií, a to najmä v prípade, 
ak operácie dcérskej spoločnosti tvoria 
významný podiel finančného systému 
daného členského štátu, zahŕňa plán 
riešenia krízových situácií na úrovni 
skupiny aj samostatný plán riešenia 
krízovej situácie dcérskej spoločnosti 
v tomto zúčastnenom členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez ohľadu na toto ustanovenie môžu 
vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií z nezúčastnených 
členských štátov vypracovať a udržiavať 
plány riešenia krízových situácií pre 
dcérske spoločnosti, ktoré sú súčasťou 
skupiny usadenej v zúčastnenom 
členskom štáte v súlade s článkami 11 
a 12 smernice [ ].

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh ozrejmuje situáciu v prípade dcérskych spoločností v súlade so 
smernicou o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (odkaz na jej články 11 a 12), keďže 
jednotlivé plány sú ešte dôležitejšie v prípade, že je dcérska spoločnosť mimo pôsobnosť SRM.

Pozmeňujúci návrh 355
Burkhard Balz

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Rada vypracúva plány riešenia 
krízových situácií v spolupráci s orgánom 
dohľadu alebo orgánom konsolidovaného 
dohľadu a s vnútroštátnymi orgánmi pre 
riešenie krízových situácií v zúčastnených 
členských štátoch, v ktorých sú subjekty 
usadené.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcim návrhom 7 a 8.
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Pozmeňujúci návrh 356
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Rada vypracúva plány riešenia 
krízových situácií v spolupráci s orgánom 
dohľadu alebo orgánom konsolidovaného 
dohľadu a s vnútroštátnymi orgánmi pre 
riešenie krízových situácií v zúčastnených 
členských štátoch, v ktorých sú subjekty 
usadené.

7. Rada vypracúva plány riešenia 
krízových situácií v spolupráci s orgánom 
dohľadu alebo orgánom konsolidovaného 
dohľadu, s vnútroštátnymi orgánmi pre 
riešenie krízových situácií v zúčastnených 
členských štátoch, v ktorých sú subjekty 
usadené, a s vnútroštátnymi orgánmi pre 
riešenie krízových situácií v 
nezúčastnených členských štátoch, v 
ktorých sú subjekty usadené.

Or. en

Odôvodnenie

Plány, ktoré majú vplyv na dcérske spoločnosti na území nezúčastnených členských štátov, 
môžu mať významné dôsledky pre stabilitu miestneho finančného trhu. Preto by sa mali plány 
vypracúvať spolu s orgánom konsolidovaného dohľadu, s vnútroštátnymi orgánmi pre 
riešenie krízových situácií v zúčastnených členských štátoch, v ktorých sú subjekty usadené, a 
s vnútroštátnymi orgánmi pre riešenie krízových situácií v nezúčastnených členských štátoch, 
v ktorých sú subjekty usadené.

Pozmeňujúci návrh 357
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Rada vypracúva plány riešenia 
krízových situácií v spolupráci s orgánom 
dohľadu alebo orgánom konsolidovaného 
dohľadu a s vnútroštátnymi orgánmi pre 
riešenie krízových situácií v zúčastnených 
členských štátoch, v ktorých sú subjekty 

7. Rada vypracúva plány riešenia 
krízových situácií v spolupráci s orgánom 
dohľadu alebo orgánom konsolidovaného 
dohľadu a s vnútroštátnymi orgánmi pre 
riešenie krízových situácií v zúčastnených 
členských štátoch, v ktorých sú subjekty 
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usadené. usadené. Rada spolupracuje s orgánmi pre 
riešenie krízových situácií 
v nezúčastnených členských štátoch, ak sú 
v týchto členských štátoch subjekty 
zaradené do konsolidovaného dohľadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Sławomir Nitras

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. V prípade úverových inštitúcií 
považovaných za nesystémové (podľa 
vymedzenia uvedeného v nariadení č. 
2012/0242) vypracúvajú návrh plánov 
riešenia krízových situácií vnútroštátne 
orgány riešenia krízových situácií. Rada 
pre riešenie krízových situácií môže návrh 
plánu len prijať alebo odmietnuť 
s komplexným odôvodnením. V prípade 
druhého odmietnutia sa návrh plánu 
postupuje na plenárne zasadnutie rady 
pre riešenie krízových situácií.

Or. xm

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 359
Sławomir Nitras
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Rada môže od vnútroštátnych orgánov
pre riešenie krízových situácií požadovať, 
aby pripravili predbežný návrh plánov 
riešenia krízových situácií, a od orgánu pre 
riešenie krízových situácií na úrovni 
skupiny, aby vypracoval predbežný návrh 
plánu riešenia krízovej situácie na úrovni 
skupiny.

8. Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií pripravujú predbežný 
návrh plánov riešenia krízových situácií, 
a orgán pre riešenie krízových situácií na 
úrovni skupiny pripravuje predbežný 
návrh plánu riešenia krízovej situácie na 
úrovni skupiny. Ak sa rada rozhodne 
predložený návrh plánu riešenia 
krízových situácií zmeniť, komplexne to 
odôvodní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Corien Wortmann-Kool

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. Rozhodnutia, ktoré sa týkajú 
vypracúvania a posudzovania plánov 
riešenia krízových situácií a uplatňovania 
primeraných opatrení prijíma rada na 
svojom výkonnom zasadnutí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
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Rada uzatvorí memorandum 
o porozumení s orgánmi pre riešenie 
krízových situácií z nezúčastnených 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Philippe Lamberts, Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Uplatňovanie smernice o ozdravení a 

riešení krízových situácií bánk
Opatrenia v rámci SRM, ktoré sa týkajú 
inštitúcií, sa riadia smernicou o ozdravení 
a riešení krízových situácií bánk.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Philippe Lamberts, Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7b
Riešiteľnosť krízových situácií systémovo 

významných inštitúcií 
V prípade inštitúcií uvedených v článku 2 
tohto nariadenia a označených za 
globálne systémovo významné inštitúcie 
(G-SII) alebo za inak systémovo 
významné inštitúcie (O-SII) podľa článku 
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131 smernice 2013/36/EÚ rada prioritne 
rieši posudzovanie riešiteľnosti ich
krízových situácií v súlade s článkom 13 
smernice o ozdravení a riešení krízových 
situácií bánk a vypracúva plán pre každú 
z týchto inštitúcií na odstránenie prekážok 
brániacich riešiteľnosti krízových situácií 
v súlade s článkom 14 smernice o 
ozdravení a riešení krízových situácií 
bánk.
Plán zahŕňa prinajmenšom:
a) povinnosť inštitúcie zbaviť sa 
konkrétnych aktív;
b) povinnosť inštitúcie obmedziť alebo 
pozastaviť konkrétne existujúce alebo 
navrhované činnosti;
c) obmedzenie alebo zastavenie rozvoja
alebo predaja nových smerov podnikania 
alebo výrobkov;
d) povinnosť uskutočniť zmeny 
v právnych alebo prevádzkových 
štruktúrach inštitúcie, aby sa zmenšila jej 
zložitosť, a to s cieľom zaistiť, aby bolo 
možné kriticky dôležité funkcie právne 
a hospodársky oddeliť od iných funkcií 
prostredníctvom uplatnenia nástrojov na 
riešenie krízových situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri vypracúvaní návrhov plánov riešenia 
krízových situácií v súlade s článkom 7 
rada po porade s príslušným orgánom 
vrátane ECB a orgánmi pre riešenie 
krízových situácií v nezúčastnených 
členských štátoch, v ktorých sa nachádzajú 

1. Pri vypracúvaní návrhov plánov riešenia 
krízových situácií v súlade s článkom 7 
rada po porade s príslušným orgánom 
vrátane ECB a orgánmi pre riešenie 
krízových situácií v nezúčastnených 
členských štátoch, v ktorých sa nachádzajú 
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významné pobočky, pokiaľ je to pre 
významnú pobočku relevantné, vykonáva 
posúdenie rozsahu, v akom sú krízové 
situácie inštitúcií a skupín riešiteľné bez 
toho, aby sa okrem použitia fondu 
zriadeného v súlade s článkom 64 počítalo 
s mimoriadnou verejnou finančnou 
podporou.

významné pobočky alebo dcérske 
spoločnosti, pokiaľ je to pre významnú 
pobočku, dcérsku spoločnosť alebo 
finančnú stabilitu relevantné, vykonáva 
posúdenie rozsahu, v akom sú krízové 
situácie inštitúcií a skupín riešiteľné bez 
toho, aby sa počítalo s mimoriadnou 
verejnou finančnou podporou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri vypracúvaní návrhov plánov riešenia 
krízových situácií v súlade s článkom 7 
rada po porade s príslušným orgánom 
vrátane ECB a orgánmi pre riešenie 
krízových situácií v nezúčastnených 
členských štátoch, v ktorých sa nachádzajú 
významné pobočky, pokiaľ je to pre 
významnú pobočku relevantné, vykonáva 
posúdenie rozsahu, v akom sú krízové 
situácie inštitúcií a skupín riešiteľné bez 
toho, aby sa okrem použitia fondu 
zriadeného v súlade s článkom 64 počítalo 
s mimoriadnou verejnou finančnou 
podporou.

1. Pri vypracúvaní návrhov plánov riešenia 
krízových situácií v súlade s článkom 7 
rada po porade s príslušným orgánom 
vrátane ECB a orgánmi pre riešenie 
krízových situácií v nezúčastnených 
členských štátoch, v ktorých sa nachádzajú 
významné pobočky, pokiaľ je to pre 
významnú pobočku relevantné, vykonáva 
posúdenie rozsahu, v akom sú krízové 
situácie inštitúcií a skupín riešiteľné bez 
toho, aby sa počítalo s mimoriadnou 
verejnou finančnou podporou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Sławomir Nitras

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri vypracúvaní návrhov plánov riešenia 
krízových situácií v súlade s článkom 7 
rada po porade s príslušným orgánom 
vrátane ECB a orgánmi pre riešenie 
krízových situácií v nezúčastnených 
členských štátoch, v ktorých sa 
nachádzajú významné pobočky, pokiaľ je 
to pre významnú pobočku relevantné, 
vykonáva posúdenie rozsahu, v akom sú 
krízové situácie inštitúcií a skupín 
riešiteľné bez toho, aby sa okrem použitia 
fondu zriadeného v súlade s článkom 64 
počítalo s mimoriadnou verejnou 
finančnou podporou.

1. Pri vypracúvaní návrhov plánov riešenia 
krízových situácií v súlade s článkom 7 
rada po porade s príslušným orgánom 
vrátane ECB a orgánmi pre riešenie 
krízových situácií v nezúčastnených 
členských štátoch, ak ide o subjekt 
operujúci v ich pôsobnosti, vykonáva 
posúdenie rozsahu, v akom sú krízové 
situácie inštitúcií a skupín riešiteľné bez 
toho, aby sa okrem použitia fondu 
zriadeného v súlade s článkom 64 počítalo 
s mimoriadnou verejnou finančnou 
podporou. Návrh plánu na riešenie 
krízových situácií na úrovni skupiny 
a z neho vyplývajúce rozhodnutia 
o riešení krízových situácií nie sú pre 
orgán pre riešenie krízových situácií 
v nezúčastnenom členskom štáte záväzné. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pri vypracúvaní návrhov plánov riešenia 
krízových situácií v súlade s článkom 7 
rada po porade s príslušným orgánom 
vrátane ECB a orgánmi pre riešenie 
krízových situácií v nezúčastnených 
členských štátoch, v ktorých sa nachádzajú 
významné pobočky, pokiaľ je to pre 
významnú pobočku relevantné, vykonáva 
posúdenie rozsahu, v akom sú krízové 
situácie inštitúcií a skupín riešiteľné bez 
toho, aby sa okrem použitia fondu 
zriadeného v súlade s článkom 64 počítalo 
s mimoriadnou verejnou finančnou 
podporou.

1. Pri vypracúvaní návrhov plánov riešenia 
krízových situácií v súlade s článkom 7 
rada po porade s príslušnými orgánmi
vrátane ECB a orgánmi pre riešenie 
krízových situácií v nezúčastnených 
členských štátoch, v ktorých sa nachádzajú 
významné dcérske spoločnosti a pobočky, 
pokiaľ je to pre významnú pobočku 
relevantné, vykonáva posúdenie rozsahu, v 
akom sú krízové situácie inštitúcií a skupín 
riešiteľné bez toho, aby sa okrem použitia 
fondu zriadeného v súlade s článkom 64 
počítalo s mimoriadnou verejnou 
finančnou podporou.
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Or. en

Odôvodnenie

Pôvodný text nebol v súlade s článkom 7, kde sa hovorí aj o dcérskych spoločnostiach. 
Pozmeňujúci návrh situáciu v prípade dcérskych spoločností ozrejmuje, a to v súlade so 
smernicou o ozdravení a riešení krízových situácií bánk.

Pozmeňujúci návrh 368
Diogo Feio

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri vypracúvaní návrhu plánu riešenia 
krízových situácií pre subjekty uvedené v 
článku 2 rada posudzuje rozsah, v akom je 
krízová situácia takéhoto subjektu 
riešiteľná v súlade s týmto nariadením. 
Krízová situácia subjektu sa považuje za 
riešiteľnú, ak je pre orgán pre riešenie 
krízových situácií realizovateľné a 
dôveryhodné buď zlikvidovať ho v rámci 
bežného konkurzného konania, alebo riešiť 
jeho krízovú situáciu uplatnením rôznych 
nástrojov a právomocí riešenia krízových 
situácií bez toho, aby to malo významné 
nepriaznivé dôsledky pre finančné systémy 
(vrátane okolností širšej finančnej 
nestability alebo udalostí na úrovni celého 
systému) členského štátu, v ktorom sa daný 
subjekt nachádza, alebo iných členských 
štátov alebo Únie, a s cieľom zabezpečiť 
kontinuitu kritických funkcií, ktoré subjekt 
vykonáva.

2. Pri vypracúvaní návrhu plánu riešenia 
krízových situácií pre subjekty uvedené v 
článku 7 ods. 1 alebo pri konečnom 
schvaľovaní plánov riešenia krízových 
situácií subjektov uvedených v článku 7 
ods. 1a rada posudzuje rozsah, v akom je 
krízová situácia takéhoto subjektu 
riešiteľná v súlade s týmto nariadením. 
Krízová situácia subjektu sa považuje za 
riešiteľnú, ak je pre orgán pre riešenie 
krízových situácií realizovateľné a 
dôveryhodné buď zlikvidovať ho v rámci 
bežného konkurzného konania, alebo riešiť 
jeho krízovú situáciu uplatnením rôznych 
nástrojov a právomocí riešenia krízových 
situácií bez toho, aby to malo významné 
nepriaznivé dôsledky pre finančné systémy 
(vrátane okolností rozsiahlejšej finančnej 
nestability alebo udalostí na úrovni celého 
systému) členského štátu, v ktorom sa daný 
subjekt nachádza, alebo iných členských 
štátov alebo Únie, a s cieľom zabezpečiť 
kontinuitu kritických funkcií, ktoré subjekt 
vykonáva.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 369
Robert Goebbels

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri vypracúvaní návrhu plánu riešenia 
krízových situácií pre subjekty uvedené v 
článku 2 rada posudzuje rozsah, v akom je 
krízová situácia takéhoto subjektu 
riešiteľná v súlade s týmto nariadením. 
Krízová situácia subjektu sa považuje za 
riešiteľnú, ak je pre orgán pre riešenie 
krízových situácií realizovateľné a 
dôveryhodné buď zlikvidovať ho v rámci 
bežného konkurzného konania, alebo riešiť 
jeho krízovú situáciu uplatnením rôznych 
nástrojov a právomocí riešenia krízových 
situácií bez toho, aby to malo významné 
nepriaznivé dôsledky pre finančné systémy 
(vrátane okolností širšej finančnej 
nestability alebo udalostí na úrovni celého 
systému) členského štátu, v ktorom sa daný 
subjekt nachádza, alebo iných členských 
štátov alebo Únie, a s cieľom zabezpečiť 
kontinuitu kritických funkcií, ktoré subjekt 
vykonáva.

2. Pri vypracúvaní návrhu plánu riešenia 
krízových situácií pre subjekty uvedené v 
článku 2 rada posudzuje rozsah, v akom je 
krízová situácia takéhoto subjektu 
riešiteľná v súlade s týmto nariadením. 
Krízová situácia subjektu sa považuje za 
riešiteľnú, ak je pre orgán pre riešenie 
krízových situácií realizovateľné a 
dôveryhodné buď zlikvidovať ho v rámci 
bežného konkurzného konania, alebo riešiť 
jeho krízovú situáciu uplatnením rôznych 
nástrojov a právomocí riešenia krízových 
situácií bez toho, aby to malo významné 
nepriaznivé dôsledky pre finančné systémy 
(vrátane okolností rozsiahlejšej finančnej 
nestability alebo udalostí na úrovni celého 
systému) členského štátu, v ktorom sa daný 
subjekt nachádza, a to so zreteľom na 
finančnú, hospodársku a sociálnu 
stabilitu v tomto alebo v iných členských 
štátoch alebo v Únii, a s cieľom zabezpečiť 
kontinuitu kritických funkcií, ktoré subjekt 
vykonáva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Thomas Händel

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri vypracúvaní návrhu plánu riešenia 
krízových situácií pre subjekty uvedené v 
článku 2 rada posudzuje rozsah, v akom je 
krízová situácia takéhoto subjektu 

2. Pri vypracúvaní návrhu plánu riešenia 
krízových situácií pre subjekty uvedené v 
článku 2 rada posudzuje rozsah, v akom je 
krízová situácia takéhoto subjektu 
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riešiteľná v súlade s týmto nariadením. 
Krízová situácia subjektu sa považuje za 
riešiteľnú, ak je pre orgán pre riešenie 
krízových situácií realizovateľné a 
dôveryhodné buď zlikvidovať ho v rámci 
bežného konkurzného konania, alebo riešiť 
jeho krízovú situáciu uplatnením rôznych 
nástrojov a právomocí riešenia krízových 
situácií bez toho, aby to malo významné 
nepriaznivé dôsledky pre finančné systémy 
(vrátane okolností širšej finančnej 
nestability alebo udalostí na úrovni celého 
systému) členského štátu, v ktorom sa daný 
subjekt nachádza, alebo iných členských 
štátov alebo Únie, a s cieľom zabezpečiť 
kontinuitu kritických funkcií, ktoré subjekt 
vykonáva.

riešiteľná v súlade s týmto nariadením. 
Krízová situácia subjektu sa považuje za 
riešiteľnú, ak je pre orgán pre riešenie 
krízových situácií realizovateľné a 
dôveryhodné buď zlikvidovať ho v rámci 
bežného konkurzného konania, alebo riešiť 
jeho krízovú situáciu uplatnením rôznych 
nástrojov a právomocí riešenia krízových 
situácií bez toho, aby to malo významné 
nepriaznivé dôsledky pre finančné systémy 
(vrátane okolností rozsiahlejšej finančnej 
nestability alebo udalostí na úrovni celého 
systému) členského štátu, v ktorom sa daný 
subjekt nachádza, alebo iných členských 
štátov alebo Únie, a s cieľom zabezpečiť 
kontinuitu kritických funkcií, ktoré subjekt 
vykonáva. Subjekty, ktoré dosiahli 
kritickú veľkosť vymedzenú v článku 3
a ktoré sú považované za subjekty, ktorých 
krízovú situáciu nemožno riešiť pomocou 
existujúcich nástrojov uvedených 
v článku 19, sa podľa toho 
reštrukturalizujú. V tomto prípade 
vlastnícke práva ustupujú všeobecnému 
verejnému záujmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri vypracúvaní návrhov plánov riešenia 
krízových situácií pre subjekty rada 
posudzuje rozsah, v akom sú krízové 
situácie skupín riešiteľné v súlade s týmto 
nariadením. Krízová situácia skupiny sa 
považuje za riešiteľnú, ak je pre orgány pre 
riešenie krízových situácií realizovateľné a 
dôveryhodné buď zlikvidovať subjekty 
skupiny v rámci bežného konkurzného 
konania, alebo riešiť ich krízovú situáciu 

3. Pri vypracúvaní návrhov plánov riešenia 
krízových situácií pre subjekty rada 
posudzuje rozsah, v akom sú krízové 
situácie skupín riešiteľné v súlade so 
smernicou o ozdravení a riešení krízových 
situácií bánk [ ] v znení zmien 
uskutočnených týmto nariadením, ktoré ju 
prispôsobuje vytvoreniu rady. Krízová 
situácia skupiny sa považuje za riešiteľnú, 
ak je pre orgány pre riešenie krízových 
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uplatnením nástrojov a právomocí riešenia 
krízových situácií na subjekty skupiny bez 
toho, aby to malo významné nepriaznivé 
dôsledky pre finančné systémy (vrátane 
okolností širšej finančnej nestability alebo 
udalostí na úrovni celého systému) 
členských štátov, v ktorých sa subjekty 
patriace k skupine nachádzajú, alebo iných 
členských štátov alebo Únie, a s cieľom 
zabezpečiť kontinuitu kritických funkcií, 
ktoré dané subjekty vykonávajú, buď preto, 
že ich možno ľahko a včas oddeliť, alebo 
použitím iných prostriedkov.

situácií realizovateľné a dôveryhodné buď 
zlikvidovať subjekty skupiny v rámci 
bežného konkurzného konania, alebo riešiť 
ich krízovú situáciu uplatnením nástrojov a 
právomocí riešenia krízových situácií na 
subjekty skupiny bez toho, aby to malo 
významné nepriaznivé dôsledky pre 
finančné systémy (vrátane okolností 
rozsiahlejšej finančnej nestability alebo 
udalostí na úrovni celého systému) 
členských štátov, v ktorých sa subjekty 
patriace k skupine nachádzajú, alebo iných
členských štátov alebo Únie, a s cieľom 
zabezpečiť kontinuitu kritických funkcií, 
ktoré dané subjekty vykonávajú, buď preto, 
že ich možno ľahko a včas oddeliť, alebo 
použitím iných prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Robert Goebbels

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri vypracúvaní návrhov plánov riešenia 
krízových situácií pre subjekty rada 
posudzuje rozsah, v akom sú krízové 
situácie skupín riešiteľné v súlade s týmto 
nariadením. Krízová situácia skupiny sa 
považuje za riešiteľnú, ak je pre orgány pre 
riešenie krízových situácií realizovateľné a 
dôveryhodné buď zlikvidovať subjekty 
skupiny v rámci bežného konkurzného 
konania, alebo riešiť ich krízovú situáciu 
uplatnením nástrojov a právomocí riešenia 
krízových situácií na subjekty skupiny bez 
toho, aby to malo významné nepriaznivé 
dôsledky pre finančné systémy (vrátane 
okolností širšej finančnej nestability alebo 
udalostí na úrovni celého systému) 
členských štátov, v ktorých sa subjekty 
patriace k skupine nachádzajú, alebo iných 

3. Pri vypracúvaní návrhov plánov riešenia 
krízových situácií pre subjekty rada 
posudzuje rozsah, v akom sú krízové 
situácie skupín riešiteľné v súlade s týmto 
nariadením. Krízová situácia skupiny sa 
považuje za riešiteľnú, ak je pre orgány pre 
riešenie krízových situácií realizovateľné a 
dôveryhodné buď zlikvidovať subjekty 
skupiny v rámci bežného konkurzného 
konania, alebo riešiť ich krízovú situáciu 
uplatnením nástrojov a právomocí riešenia 
krízových situácií na subjekty skupiny bez 
toho, aby to malo významné nepriaznivé 
dôsledky pre finančné systémy (vrátane 
okolností rozsiahlejšej finančnej nestability 
alebo udalostí na úrovni celého systému) 
členských štátov, v ktorých sa subjekty 
patriace k skupine nachádzajú, a to so 
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členských štátov alebo Únie, a s cieľom 
zabezpečiť kontinuitu kritických funkcií, 
ktoré dané subjekty vykonávajú, buď preto, 
že ich možno ľahko a včas oddeliť, alebo 
použitím iných prostriedkov.

zreteľom na finančnú, hospodársku 
a sociálnu stabilitu v tomto alebo v iných 
členských štátoch alebo v Únii, a s cieľom 
zabezpečiť kontinuitu kritických funkcií, 
ktoré dané subjekty vykonávajú, buď preto, 
že ich možno ľahko a včas oddeliť, alebo 
použitím iných prostriedkov.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 373
Sławomir Nitras

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Správa sa oznamuje dotknutému 
subjektu alebo materskej spoločnosti, 
príslušným orgánom a orgánom pre 
riešenie krízových situácií v 
nezúčastnených členských štátoch, v 
ktorých sa nachádzajú významné 
pobočky. Je podložená dôvodmi vedúcimi 
k predmetnému posúdeniu alebo 
konštatovaniu a uvádza sa v nej, ako 
posúdenie alebo konštatovanie spĺňa 
požiadavku primeraného uplatňovania 
stanovenú v článku 6.

6. Správa sa oznamuje dotknutému 
subjektu alebo materskej spoločnosti, 
príslušným orgánom a orgánom pre 
riešenie krízových situácií v 
nezúčastnených členských štátoch. Je 
podložená dôvodmi vedúcimi k 
predmetnému posúdeniu alebo 
konštatovaniu a uvádza sa v nej, ako 
posúdenie alebo konštatovanie spĺňa 
požiadavku primeraného uplatňovania 
stanovenú v článku 6.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 374
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Správa sa oznamuje dotknutému 
subjektu alebo materskej spoločnosti, 
príslušným orgánom a orgánom pre 
riešenie krízových situácií v 
nezúčastnených členských štátoch, v 
ktorých sa nachádzajú významné pobočky. 
Je podložená dôvodmi vedúcimi k 
predmetnému posúdeniu alebo 
konštatovaniu a uvádza sa v nej, ako 
posúdenie alebo konštatovanie spĺňa 
požiadavku primeraného uplatňovania 
stanovenú v článku 6.

6. Správa sa oznamuje dotknutému 
subjektu alebo materskej spoločnosti, 
príslušným orgánom a orgánom pre 
riešenie krízových situácií v 
nezúčastnených členských štátoch, v 
ktorých sa nachádzajú významné pobočky 
alebo dcérske spoločnosti. Je podložená 
dôvodmi vedúcimi k predmetnému 
posúdeniu alebo konštatovaniu a uvádza sa 
v nej, ako posúdenie alebo konštatovanie 
spĺňa požiadavku primeraného 
uplatňovania stanovenú v článku 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Sławomir Nitras

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Subjekt alebo materská spoločnosť môže 
do štyroch mesiacov od doručenia správy 
predložiť svoje pripomienky a navrhnúť 
rade alternatívne opatrenia na odstránenie 
prekážok identifikovaných v správe. V 
správe sa uvádza každé opatrenie, ktoré 
subjekt alebo materská spoločnosť navrhli 
príslušným orgánom a orgánom pre 
riešenie krízových situácií v 
nezúčastnených členských štátoch, v 
ktorých sa nachádzajú významné 
pobočky.

7. Subjekt alebo materská spoločnosť môže 
do štyroch mesiacov od doručenia správy 
predložiť svoje pripomienky a navrhnúť 
rade alternatívne opatrenia na odstránenie 
prekážok identifikovaných v správe. V 
správe sa uvádza každé opatrenie, ktoré 
subjekt alebo materská spoločnosť navrhli 
príslušným orgánom a orgánom pre 
riešenie krízových situácií v 
nezúčastnených členských štátoch.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 376
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Subjekt alebo materská spoločnosť môže 
do štyroch mesiacov od doručenia správy 
predložiť svoje pripomienky a navrhnúť 
rade alternatívne opatrenia na odstránenie 
prekážok identifikovaných v správe. V 
správe sa uvádza každé opatrenie, ktoré 
subjekt alebo materská spoločnosť navrhli 
príslušným orgánom a orgánom pre 
riešenie krízových situácií v 
nezúčastnených členských štátoch, v 
ktorých sa nachádzajú významné pobočky.

7. Subjekt alebo materská spoločnosť alebo 
príslušný orgán alebo orgán pre riešenie 
krízových situácií v nezúčastnenom 
členskom štáte môže do štyroch mesiacov 
od doručenia správy predložiť svoje 
pripomienky a navrhnúť rade alternatívne 
opatrenia na odstránenie prekážok 
identifikovaných v správe. V správe sa 
uvádza každé opatrenie, ktoré subjekt 
alebo materská spoločnosť navrhli 
príslušným orgánom a orgánom pre 
riešenie krízových situácií v 
nezúčastnených členských štátoch, v 
ktorých sa nachádzajú významné pobočky 
alebo dcérske spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Ak opatrenia, ktoré navrhol dotknutý 
subjekt alebo materská spoločnosť, účinne 
neodstraňujú prekážky brániace 
riešiteľnosti krízovej situácie, rada po 
porade s príslušným orgánom a prípadne s 
orgánom makroprudenciálneho dohľadu 
prijme rozhodnutie, v ktorom uvedie, že 
navrhnuté opatrenia účinne neodstraňujú 
prekážky brániace riešiteľnosti krízovej 
situácie, a v ktorom dá inštrukcie 

8. Ak opatrenia, ktoré navrhol dotknutý 
subjekt alebo materská spoločnosť, účinne 
neodstraňujú prekážky brániace 
riešiteľnosti krízovej situácie, rada po 
porade s príslušným orgánom a prípadne s 
orgánom makroprudenciálneho dohľadu, 
príslušným orgánom a orgánom pre 
riešenie krízových situácií 
v nezúčastnenom členskom štáte prijme 
rozhodnutie, v ktorom uvedie, že navrhnuté 
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vnútroštátnym orgánom pre riešenie 
krízových situácií, aby od inštitúcie, 
materskej spoločnosti alebo akejkoľvek 
dcérskej spoločnosti dotknutej skupiny 
požadovali prijatie ktoréhokoľvek z 
opatrení uvedených v odseku 9 na základe 
týchto kritérií:

opatrenia účinne neodstraňujú prekážky 
brániace riešiteľnosti krízovej situácie, a v 
ktorom dá inštrukcie vnútroštátnym 
orgánom pre riešenie krízových situácií, 
aby od inštitúcie, materskej spoločnosti 
alebo akejkoľvek dcérskej spoločnosti 
dotknutej skupiny požadovali prijatie 
ktoréhokoľvek z opatrení uvedených v 
odseku 9 na základe týchto kritérií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) potreba zabrániť negatívnemu vplyvu na 
finančnú stabilitu v zúčastnených 
členských štátoch;

b) potreba zabrániť negatívnemu vplyvu na 
finančnú stabilitu v zúčastnených 
členských štátoch, v akýchkoľvek 
nezúčastnených členských štátoch, 
ktorých sa to týka, a v Únii ako celku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Vicky Ford

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) potreba zabrániť negatívnemu vplyvu na 
finančnú stabilitu v zúčastnených 
členských štátoch;

b) potreba zabrániť negatívnemu vplyvu na 
finančnú stabilitu v zúčastnených a v 
nezúčastnených členských štátoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 380
Sławomir Nitras

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií plnia inštrukcie rady v 
súlade s článkom 26.

10. Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií plnia inštrukcie rady v 
súlade s článkom 26. V prípade riešenia
krízovej situácie nesystémovej úverovej 
inštitúcie môže vnútroštátny orgán pre 
riešenie krízových situácií, v ktorého 
pôsobnosti inštitúcia pôsobí, podať proti 
inštrukciám rady námietku. Po podaní 
námietky orgán navrhne vlastné 
opatrenia, ktoré sú účinné len v prípade 
schválenia na plenárnom zasadnutí rady 
pre riešenie krízových situácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
Nezúčastnené členské štáty nemôže rada 
bez ich súhlasu zaväzovať. Prípadné 
spory sa postupujú EBA na záväznú 
mediáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rada z vlastnej iniciatívy alebo na 
návrh vnútroštátneho orgánu pre riešenie 
krízových situácií môže uplatniť
zjednodušené povinnosti v súvislosti s 
vypracúvaním návrhov plánov riešenia 
krízových situácií podľa článku 7 alebo 
oslobodiť od povinnosti vypracovať návrhy 
týchto plánov.

1. Rada uplatňuje zjednodušené povinnosti 
v súvislosti s vypracúvaním návrhov 
plánov riešenia krízových situácií podľa 
kapitoly 1 smernice o ozdravení a riešení 
krízových situácií bánk, alebo môže
oslobodiť od povinnosti vypracovať návrhy 
týchto plánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rada z vlastnej iniciatívy alebo na 
návrh vnútroštátneho orgánu pre riešenie 
krízových situácií môže uplatniť 
zjednodušené povinnosti v súvislosti s 
vypracúvaním návrhov plánov riešenia 
krízových situácií podľa článku 7 alebo 
oslobodiť od povinnosti vypracovať návrhy 
týchto plánov.

1. Rada môže uplatniť zjednodušené 
povinnosti v súvislosti s vypracúvaním 
návrhov plánov riešenia krízových situácií 
podľa článku 7 alebo oslobodiť od 
povinnosti vypracovať návrhy týchto 
plánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rada z vlastnej iniciatívy alebo na 
návrh vnútroštátneho orgánu pre riešenie 
krízových situácií môže uplatniť 

1. Rada môže uplatniť zjednodušené 
povinnosti v súvislosti s vypracúvaním 
návrhov plánov riešenia krízových situácií 
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zjednodušené povinnosti v súvislosti s 
vypracúvaním návrhov plánov riešenia 
krízových situácií podľa článku 7 alebo 
oslobodiť od povinnosti vypracovať návrhy 
týchto plánov.

podľa článku 7 alebo oslobodiť od 
povinnosti vypracovať návrhy týchto 
plánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rada z vlastnej iniciatívy alebo na návrh 
vnútroštátneho orgánu pre riešenie 
krízových situácií môže uplatniť 
zjednodušené povinnosti v súvislosti s 
vypracúvaním návrhov plánov riešenia 
krízových situácií podľa článku 7 alebo 
oslobodiť od povinnosti vypracovať 
návrhy týchto plánov.

1. Rada z vlastnej iniciatívy alebo na návrh 
vnútroštátneho orgánu pre riešenie 
krízových situácií môže uplatniť 
zjednodušené povinnosti v súvislosti s 
vypracúvaním návrhov plánov riešenia 
krízových situácií podľa článku 7 a ako sú 
povolené podľa smernice o ozdravení a 
riešení krízových situácií bánk [ ].

Or. en

Odôvodnenie

Štvrtá smernica o kapitálových požiadavkách vyžaduje, aby všetky inštitúcie mali plán 
riešenia krízových situácií, a to je teraz v smernici o ozdravení a riešení krízových situácií 
bánk.

Pozmeňujúci návrh 386
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií môžu navrhnúť rade, 
aby uplatnila zjednodušené povinnosti na 

vypúšťa sa
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konkrétne inštitúcie alebo skupiny alebo 
ich oslobodila od povinnosti vypracovať 
návrhy plánov riešenia krízových situácií. 
Uvedený návrh musí byť zdôvodnený a 
podložený všetkými relevantnými 
dokumentmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií môžu navrhnúť rade, aby 
uplatnila zjednodušené povinnosti na 
konkrétne inštitúcie alebo skupiny alebo 
ich oslobodila od povinnosti vypracovať 
návrhy plánov riešenia krízových situácií. 
Uvedený návrh musí byť zdôvodnený a 
podložený všetkými relevantnými 
dokumentmi.

2. Vnútroštátne orgány pre riešenie 
krízových situácií môžu navrhnúť rade, aby 
uplatnila zjednodušené povinnosti, ako sú 
povolené podľa smernice o ozdravení a 
riešení krízových situácií bánk [ ]. 
Uvedený návrh musí byť zdôvodnený a 
podložený všetkými relevantnými 
dokumentmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Rada po doručení návrhu podľa 
odseku 1 alebo konajúc z vlastnej 
iniciatívy vykoná posúdenie dotknutých 
inštitúcií alebo skupiny. Pri posúdení sa 
zohľadňuje potenciálny vplyv na finančné 
trhy, ostatné inštitúcie alebo na 
podmienky financovania, ktorý by úpadok 

vypúšťa sa
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inštitúcie alebo skupiny mohol mať z 
dôvodu povahy jej obchodnej činnosti, jej 
veľkosti alebo jej vzájomného prepojenia 
s inými inštitúciami alebo s finančným 
systémom vo všeobecnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď sa vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií, ktorý navrhol 
uplatňovanie zjednodušenej povinnosti 
alebo udelenie výnimky v súlade s 
odsekom 1, domnieva, že rozhodnutie 
uplatňovať zjednodušenú povinnosť 
alebo udeliť výnimku sa musí zrušiť, 
predloží na tento účel návrh rade. Rada v 
takom prípade prijme rozhodnutie o 
navrhovanom zrušení, pričom plne 
zohľadní zdôvodnenie zrušenia, ktoré 
navrhol vnútroštátny orgán pre riešenie 
krízových situácií, vzhľadom na prvky 
uvedené v odseku 3.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Rada môže v súlade s odsekmi 3 a 4 od 
uplatňovania povinnosti vypracovať 
návrhy plánov riešenia krízových situácií 

vypúšťa sa
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oslobodiť jednotlivé inštitúcie pridružené 
k ústrednému orgánu v zmysle článku 21 
smernice 2013/36/EÚ, ktoré sú úplne 
alebo čiastočne oslobodené od 
prudenciálnych požiadaviek uvedených vo 
vnútroštátnom práve v súlade s článkom 2 
ods. 5 smernice 2013/36/EÚ. V takom 
prípade sa povinnosť vypracovať návrh 
plánu riešenia krízových situácií 
uplatňuje na konsolidovanom základe na 
ústredný orgán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Rada môže od uplatňovania povinnosti 
vypracovať návrhy plánov riešenia 
krízových situácií oslobodiť inštitúcie, 
ktoré patria do schémy inštitucionálneho 
zabezpečenia v súlade s článkom 113 ods. 
7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Rada pri 
rozhodovaní o tom, či udeliť výnimku 
inštitúcii, ktorá patrí do takejto schémy 
inštitucionálneho zabezpečenia, zvažuje, či 
takáto schéma inštitucionálneho 
zabezpečenia bude pravdepodobne schopná 
splniť požiadavky, ktoré sa budú na ňu 
klásť súbežne vo vzťahu k jej členom.

6. Rada pri rozhodovaní o tom, či udeliť 
výnimku inštitúcii, ktorá patrí do takejto 
schémy inštitucionálneho zabezpečenia, 
zvažuje, či takáto schéma inštitucionálneho 
zabezpečenia bude pravdepodobne schopná 
splniť požiadavky, ktoré sa budú na ňu 
klásť súbežne vo vzťahu k jej členom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Wolf Klinz

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Rada informuje EBA o tom, že uplatňuje 
odseky 1, 4 a 5.

7. Rada informuje EBA o tom, že uplatňuje 
odsek 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rada po porade s príslušnými orgánmi 
vrátane ECB stanovuje minimálnu 
požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené 
záväzky podľa odseku 2, ktoré podliehajú 
právomociam na odpísanie a konverziu a 
ktoré inštitúcie a materské spoločnosti 
uvedené v článku 2 musia udržiavať.

1. Rada po porade s príslušnými orgánmi 
vrátane ECB stanovuje minimálnu 
požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené 
záväzky podľa odseku 2, ktoré podliehajú 
právomociam na odpísanie a konverziu a 
ktoré inštitúcie a materské spoločnosti 
uvedené v článku 2 musia udržiavať.
V prípade úverových inštitúcií, ktoré nie 
sú aktívne na kapitálových trhoch, rada 
zavedie výnimku z povinnosti plniť 
minimálnu požiadavku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Minimálna požiadavka sa vypočítava 
ako suma vlastných zdrojov a 
oprávnených záväzkov vyjadrená ako 
percentuálny podiel celkových pasív a 
vlastných zdrojov (okrem záväzkov 
vyplývajúcich z derivátov) inštitúcií a 

2. Minimálna požiadavka sa vypočítava 
ako v smernici o ozdravení a riešení 
krízových situácií bánk [ ].
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materských spoločností uvedených v 
článku 2.

Or. en

Odôvodnenie

Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky sa vypočítava v súlade so 
smernicou o ozdravení a riešení krízových situácií bánk, preto je opakovanie textu smernice o 
ozdravení a riešení krízových situácií bánk v tomto článku zbytočné.

Pozmeňujúci návrh 395
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Minimálna požiadavka sa vypočítava 
ako suma vlastných zdrojov a 
oprávnených záväzkov vyjadrená ako 
percentuálny podiel celkových pasív a 
vlastných zdrojov (okrem záväzkov 
vyplývajúcich z derivátov) inštitúcií a 
materských spoločností uvedených v 
článku 2.

2. Minimálna požiadavka sa vypočítava 
podľa pravidiel uvedených v smernici o 
ozdravení a riešení krízových situácií 
bánk.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[…] vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 397
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[…] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) rozsah, v akom sa očakáva príspevok
systému ochrany vkladov podľa článku 2 
ods. 2 [...]* k financovaniu riešenia 
krízovej situácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pri stanovovaní uvedenom v odseku 1 
sa môže stanoviť, že minimálna 
požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené 
záväzky je čiastočne splnená na 
konsolidovanom alebo individuálnom 
základe prostredníctvom zmluvne 
dohodnutého nástroja záchrany pomocou 
vnútorných zdrojov.

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pri stanovovaní uvedenom v odseku 1 sa 
môže stanoviť, že minimálna požiadavka 
na vlastné zdroje a oprávnené záväzky je 
čiastočne splnená na konsolidovanom 
alebo individuálnom základe
prostredníctvom zmluvne dohodnutého 
nástroja záchrany pomocou vnútorných 
zdrojov.

4. Pri stanovovaní uvedenom v odseku 1 sa 
stanoví, že minimálna požiadavka na 
vlastné zdroje a oprávnené záväzky je 
splnená na konsolidovanom a 
individuálnom základe. Minimálnu 
požiadavku možno splniť prostredníctvom 
zmluvne dohodnutého nástroja záchrany 
pomocou vnútorných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Aby nástroj spĺňal kritériá na 
vymedzenie ako zmluvne dohodnutý 
nástroj záchrany pomocou vnútorných 
zdrojov v zmysle odseku 4, musí byť rada 
presvedčená, že tento nástroj:

vypúšťa sa

a) obsahuje zmluvnú podmienku, na 
základe ktorej sa stanovuje, že ak sa 
Komisia rozhodne uplatniť nástroj 
záchrany pomocou vnútorných zdrojov na 
danú inštitúciu, nástroj sa v požadovanom 
rozsahu odpíše alebo konvertuje pred tým, 
než sa odpíšu alebo konvertujú iné 
oprávnené záväzky, a
b) podlieha záväznej dohode, záväzku 
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alebo ustanoveniu o podriadenosti, na 
základe ktorých má v prípade bežného 
konkurzného konania nižšie postavenie 
než iné oprávnené záväzky, a nie je možné 
ho splatiť, až kým nie sú vyrovnané 
ostatné oprávnené záväzky splatné v tom 
čase.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Sharon Bowles

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Rada stanovuje minimálnu požiadavku 
podľa odseku 1 v priebehu vypracúvania 
a dodržiavania plánov riešenia krízových 
situácií podľa článku 7.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Rada o minimálnej požiadavke, ktorú 
stanovila pre každú inštitúciu a materskú 
spoločnosť podľa odseku 1, informuje 
ECB a EBA.

8. Rada o minimálnej požiadavke, ktorú 
stanovila pre každú inštitúciu a materskú 
spoločnosť podľa článku 2 pododseku 1, 
informuje ECB a EBA.

Or. en
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