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Pozměňovací návrh 151
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

kterým se zřizuje Evropský orgán pro
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní
pojištění

kterým se zřizuje Evropský orgán dohledu
v oblasti pojišťovnictví 
a zaměstnaneckého penzijního pojištění

Or. en

Pozměňovací návrh 152
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Finanční krize v letech 2007/2008 
odhalila závažné nedostatky ve finančním 
dohledu jak v konkrétních případech, tak 
ve vztahu k finančnímu systému jako 
celku. Organizace dohledu na úrovni 
jednotlivých členských států pokulhává za 
realitou integrovaných a vzájemně 
propojených evropských finančních trhů, 
na kterých mnoho finančních firem působí 
přes hranice. Krize odhalila nedostatky 
v oblasti spolupráce, koordinace, 
jednotného uplatňování práva Společenství
a důvěry mezi vnitrostátními orgány 
dohledu. 

(1) Finanční krize v letech 2007/2008 
odhalila závažné nedostatky ve finančním 
dohledu jak v konkrétních případech, tak 
ve vztahu k finančnímu systému jako 
celku. Organizace dohledu na úrovni 
jednotlivých členských států pokulhává za 
realitou integrovaných a vzájemně 
propojených evropských finančních trhů, 
na kterých mnoho finančních firem působí 
přes hranice. Krize odhalila nedostatky 
v oblasti spolupráce, koordinace, 
jednotného uplatňování práva Unie
a důvěry mezi vnitrostátními orgány 
dohledu. 
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje 
k celému znění textu.)

Or. en
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Odůvodnění

Přizpůsobení Lisabonské smlouvě.

Pozměňovací návrh 153
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Evropský systém orgánů finančního 
dohledu by měl představovat síť 
vnitrostátních orgánů dohledu a orgánů 
dohledu Společenství, která ponechá 
každodenní dohled nad finančními 
institucemi na vnitrostátní úrovni a hlavní 
úlohu při dohledu nad skupinami 
působícími přes hranice svěří kolegiím 
orgánů dohledu. Kromě toho by mělo být 
dosaženo lepší harmonizace a jednotného 
uplatňování pravidel pro finanční instituce 
a trhy v celém Společenství. Měl by být 
zřízen Evropský orgán pro bankovnictví, 
společně s Evropským orgánem pro
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní
pojištění a Evropským orgánem pro cenné 
papíry a trhy (evropské orgány dohledu). 

(7) Evropský systém orgánů finančního 
dohledu by měl představovat síť 
vnitrostátních orgánů dohledu a orgánů 
dohledu Společenství, která ponechá 
každodenní dohled nad finančními 
institucemi, jež nemají celoevropský 
rozměr, na vnitrostátní úrovni. Kolegia 
orgánů dohledu by měla vykonávat dohled 
nad přeshraničními institucemi, jež 
nemají celoevropský rozměr. Evropský 
orgán dohledu by měl postupně přebírat 
dohled nad finančními institucemi 
s celoevropským rozměrem. Kromě toho
by mělo být dosaženo lepší harmonizace 
a jednotného uplatňování pravidel pro 
finanční instituce a trhy v celé Unii. Měl 
by být zřízen Evropský orgán dohledu 
(pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění), společně s Evropským orgánem 
dohledu (bankovnictví) a Evropským 
orgánem dohledu (cenné papíry a trhy) 
a také Evropský orgán dohledu (smíšený 
výbor). Evropská rada pro systémová 
rizika by měla tvořit součást Evropského 
systému orgánů finančního dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Evropský systém orgánů finančního dohledu se musí přizpůsobit jiným realitám v oblasti 
finančních institucí.
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Pozměňovací návrh 154
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
(„orgán pro pojišťovnictví“) by se měl 
zasazovat o zlepšení fungování vnitřního 
trhu, mimo jiné především zajištěním 
vysoké, účinné a jednotné úrovně regulace 
a dohledu při zohlednění různých zájmů 
všech členských států, o ochranu pojistníků 
a ostatních oprávněných osob, o zajištění 
integrity, efektivity a správného fungování 
finančních trhů, o zachování stability 
finančního systému a o posílení koordinace 
dohledu na mezinárodní úrovni, a to ve 
prospěch hospodářství jako celku, včetně 
finančních institucí a dalších zúčastněných 
stran, spotřebitelů a zaměstnanců. Aby 
mohl orgán pro pojišťovnictví plnit své 
cíle, je nutné a vhodné, aby byl vytvořen 
jako orgán Společenství s právní 
subjektivitou, který by disponoval právní, 
administrativní a finanční autonomií.

(9) Orgán pro pojišťovnictví by se měl 
zasazovat o zlepšení fungování vnitřního 
trhu, mimo jiné především zajištěním 
vysoké, účinné a jednotné úrovně regulace 
a dohledu při zohlednění různých zájmů 
všech členských států, o předcházení 
regulační arbitráži a zaručení rovných 
podmínek, o ochranu pojistníků a ostatních 
oprávněných osob, o zajištění integrity, 
efektivity a správného fungování 
finančních trhů, o zachování stability 
finančního systému, o podporu sbližování 
v oblasti dohledu a o posílení koordinace 
dohledu na mezinárodní úrovni při 
zohlednění potřeby posílit hospodářskou 
soutěž a inovace na vnitřním trhu 
a zajistit celosvětovou 
konkurenceschopnost, a to ve prospěch 
hospodářství jako celku, včetně finančních 
institucí a dalších zúčastněných stran, 
spotřebitelů a zaměstnanců. Aby mohl 
orgán pro pojišťovnictví plnit své cíle, je 
nutné a vhodné, aby byl vytvořen jako 
orgán Unie s právní subjektivitou, který by 
disponoval právní, administrativní 
a finanční autonomií.

Or. en
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Pozměňovací návrh 155
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Ve věci C-217/04, Spojené království 
v. Evropský parlament a Rada Evropské 
unie, Soudní dvůr konstatoval, že: „nic ve 
znění článku 95 ES neumožňuje dojít 
k závěru, že opatření přijatá 
zákonodárcem Společenství na základě 
tohoto ustanovení jsou určena pouze 
členským státům. Podle uvážení 
uvedeného zákonodárce se totiž může 
ukázat nezbytné stanovit zřízení subjektu 
Společenství pověřeného přispívat 
k uskutečnění procesu harmonizace 
v situacích, kdy se zdá vhodné přijmout 
nezávazná doprovodná a usměrňující 
opatření pro usnadnění jednotného 
provádění a uplatňování aktů založených 
na uvedeném ustanoveníappropriate1.“ 
Opatření přijatá podle článku 95 Smlouvy 
o ES (nyní článek 114 Smlouvy 
o fungování Evropské unie) mohou mít 
formu směrnic a nařízení. Například 
Evropská agentura pro bezpečnost sítí 
a informací byla vytvořena nařízením 
(ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 20042

a orgán pro pojišťovnictví bude vytvořen 
rovněž tímto nařízením. 
1  rozsudek ze dne 2. května 2006, bod 44.
2 Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Judikatura odkazuje na opatření určená institucím EU nebo orgánům Společenství.
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Pozměňovací návrh 156
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nutné zavést efektivní nástroj pro 
přípravu harmonizovaných technických 
norem ve finančních službách, aby byly 
rovněž díky jednotnému kodexu zajištěny 
rovné podmínky na trhu a odpovídající 
ochrana vkladatelů, investorů a spotřebitelů 
v celé Evropě. V oblastech vymezených 
právem Společenství je vhodné 
a smysluplné pověřit orgán pro 
pojišťovnictví jako subjekt s vysoce 
specializovanými odbornými znalostmi 
vypracováním návrhů technických norem, 
jejichž součástí není politická volba. 
Komise by měla schválit tyto návrhy 
technických norem v souladu s právem 
Společenství, aby jim dala závaznou právní 
účinnost. Návrhy technických norem musí 
přijmout Komise. Měly by podléhat 
změnám, například pokud by návrhy 
technických norem nebyly slučitelné 
s právem Společenství, nedodržovaly 
zásadu proporcionality či by byly 
v rozporu se základními zásadami 
vnitřního trhu finančních služeb, které se 
odrážejí v acquis Společenství týkajícím se 
finančních služeb. Pro zajištění 
bezproblémového a urychleného procesu 
přijímání těchto norem by měla být pro 
rozhodnutí Komise o schválení stanovena 
lhůta.

(13) Je nutné zavést efektivní nástroj pro 
přípravu harmonizovaných technických 
norem ve finančních službách, aby byly 
rovněž díky jednotnému kodexu zajištěny 
rovné podmínky na trhu a odpovídající 
ochrana vkladatelů, investorů a spotřebitelů 
v celé Evropě. V oblastech vymezených 
právem Unie je vhodné a smysluplné 
pověřit orgán pro pojišťovnictví jako 
subjekt s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi vypracováním 
návrhů technických norem, jejichž součástí 
není politická volba. Tyto normy by proto 
neměly být v rozporu s právní úpravou 
žádného členského státu, neboť taková 
právní úprava předpokládá existenci volby 
politiky. Komise by měla schválit tyto 
návrhy technických norem v souladu 
s právem Unie, aby jim dala závaznou 
právní účinnost. Návrhy technických 
norem musí přijmout nebo zamítnout 
Komise na základě jasných 
a transparentních zásad. Měly by být 
zamítnuty, například pokud by návrhy 
technických norem nebyly slučitelné 
s právem Unie, nedodržovaly zásadu 
proporcionality či by byly v rozporu se 
základními zásadami vnitřního trhu 
finančních služeb, které se odrážejí 
v acquis Unie týkajícím se finančních 
služeb. Pro zajištění bezproblémového 
a urychleného procesu přijímání těchto 
norem by měla být pro rozhodnutí Komise 
o schválení stanovena lhůta.

Or. en
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Pozměňovací návrh 157
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Procesem přípravy technických 
norem dle tohoto nařízení nejsou dotčeny 
pravomoci Komise přijímat z vlastní 
iniciativy prováděcí opatření v rámci 
postupů komitologie na 2. úrovni 
Lamfalussyho struktury, jak je stanoveno 
příslušnými právními předpisy 
Společenství. Záležitosti, kterými se 
technické normy zabývají, nesouvisejí 
s politickými rozhodnutími a jejich obsah 
je omezen akty Společenství na 1. úrovni. 
Příprava návrhů norem orgánem pro 
pojišťovnictví zajistí stoprocentní využití 
specializovaných odborných znalostí 
vnitrostátních orgánů dohledu.

(14) Komise by měla schválit tyto návrhy
technických norem, aby jim dala závaznou 
právní účinnost. Budou podléhat 
změnám, například pokud nejsou 
slučitelné s právem Společenství, 
nedodržují zásadu proporcionality či jsou 
v rozporu se základními zásadami 
vnitřního trhu finančních služeb, které se 
odrážejí v acquis Unie týkajícím se 
finančních služeb. Pro zajištění 
bezproblémového a urychleného procesu 
přijímání těchto norem by měla být pro 
rozhodnutí Komise o schválení stanovena 
lhůta.

Or. en

Odůvodnění

Schvalování technických norem Komisí s cílem dát jim závaznou právní účinnost by mělo být 
omezeno, aby prvořadou úlohu plnil orgán pro pojišťovnictví. Komise může tyto normy ve 
velmi přesně vymezených případech zamítnout.

Pozměňovací návrh 158
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) v oblastech, kterými se technické 
normy nezabývají, by měl mít orgán pro 
pojišťovnictví pravomoc vydávat 
nezávazné pokyny a doporučení pro 
uplatňování právních předpisů 

(15) v oblastech, kterými se technické 
normy nezabývají, by měl mít bankovní 
orgán pravomoc vydávat pokyny 
a doporučení pro uplatňování právních 
předpisů EU. Pro zajištění transparentnosti 
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Společenství. Pro zajištění transparentnosti 
a zlepšení dodržování těchto pokynů 
a doporučení vnitrostátními orgány 
dohledu by měly mít vnitrostátní orgány 
povinnost uvést důvody v případě, že se 
pokyny a doporučeními neřídí.

a zlepšení dodržování těchto pokynů 
a doporučení vnitrostátními orgány 
dohledu by měly mít vnitrostátní orgány 
povinnost uvést veřejně důvody v případě, 
že se pokyny a doporučeními neřídí, aby to 
bylo pro účastníky trhu plně 
transparentní. V oblastech, na které se 
nevztahují technické normy, by měl orgán 
pro pojišťovnictví vytvořit a podporovat 
osvědčené postupy.

Or. en

Odůvodnění

Účastníci trhu a veřejnost by měli znát orientační doporučení, aby tato měla co nejzávaznější 
účinek.

Pozměňovací návrh 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jestliže vnitrostátní orgán doporučení 
nesplní, měla by mít Komise pravomoc 
adresovat dotčenému vnitrostátnímu 
orgánu dohledu rozhodnutí, aby zajistil 
dodržování práva Společenství, přičemž 
toto rozhodnutí by mělo mít přímou právní 
účinnost, které se lze dovolávat 
u vnitrostátních soudů a orgánů a kterou 
lze vynucovat podle článku 226 Smlouvy. 

(18) Jestliže vnitrostátní orgán doporučení 
nesplní ve lhůtě stanovené orgánem pro 
pojišťovnictví, měl by tento orgán 
neprodleně adresovat dotčenému 
vnitrostátnímu orgánu dohledu rozhodnutí, 
aby zajistil dodržování práva EU, přičemž 
toto rozhodnutí by mělo mít přímou právní 
účinnost, které se lze dovolávat 
u vnitrostátních soudů a orgánů a kterou 
lze vynucovat podle článku 258 Smlouvy
o fungování Evropské unie. 

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobení Lisabonské smlouvě.



PE439.455v01-00 10/79 AM\808172CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 160
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jestliže vnitrostátní orgán doporučení 
nesplní, měla by mít Komise pravomoc 
adresovat dotčenému vnitrostátnímu 
orgánu dohledu rozhodnutí, aby zajistil 
dodržování práva Společenství, přičemž 
toto rozhodnutí by mělo mít přímou právní 
účinnost, které se lze dovolávat 
u vnitrostátních soudů a orgánů a kterou 
lze vynucovat podle článku 226 Smlouvy.

(18) Jestliže vnitrostátní orgán doporučení 
nesplní, měla by mít Komise pravomoc 
adresovat dotčenému vnitrostátnímu 
orgánu dohledu formální stanovisko, aby 
zajistil dodržování práva Evropské unie, 
přičemž toto rozhodnutí by mělo mít 
přímou právní účinnost, které se lze 
dovolávat u vnitrostátních soudů a orgánů 
a kterou lze vynucovat podle článku 258
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vážné ohrožení správného fungování 
a integrity finančních trhů nebo stability 
finančního systému ve Společenství 
vyžaduje urychlenou a společnou odezvu 
na úrovni Společenství. Orgán pro 
pojišťovnictví by tedy měl mít možnost 
požadovat po vnitrostátních orgánech 
dohledu přijetí konkrétních opatření pro 
nápravu mimořádné situace. Jelikož 
určení mimořádné situace vyžaduje 
značnou úroveň uvážlivosti, měla by být 
tato pravomoc svěřena Komisi. Aby se 
zajistila účinná odezva na mimořádnou 
situaci v případě nečinnosti vnitrostátních 
orgánů dohledu, měl by mít orgán pro 
pojišťovnictví pravomoc přijímat jako 
poslední východisko rozhodnutí přímo 

vypouští se
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určená finančním institucím, a to 
v oblastech práva Společenství, které se na 
tyto instituce přímo vztahují, jejichž cílem 
je omezit dopady krize a obnovit důvěru 
na trzích. 

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vážné ohrožení správného fungování 
a integrity finančních trhů nebo stability 
finančního systému ve Společenství
vyžaduje urychlenou a společnou odezvu 
na úrovni Společenství. Orgán pro 
pojišťovnictví by tedy měl mít možnost 
požadovat po vnitrostátních orgánech 
dohledu přijetí konkrétních opatření pro 
nápravu mimořádné situace. Jelikož určení 
mimořádné situace vyžaduje značnou 
úroveň uvážlivosti, měla by být tato
pravomoc svěřena Komisi. Aby se zajistila 
účinná odezva na mimořádnou situaci 
v případě nečinnosti vnitrostátních 
orgánů dohledu, měl by mít orgán pro 
pojišťovnictví pravomoc přijímat jako 
poslední východisko rozhodnutí přímo 
určená finančním institucím, a to 
v oblastech práva Společenství, které se na 
tyto instituce přímo vztahují, jejichž cílem 
je omezit dopady krize a obnovit důvěru 
na trzích.

(20) Vážné ohrožení správného fungování 
a integrity finančních trhů nebo stability 
finančního systému v Evropské unii
vyžaduje urychlenou a společnou odezvu 
na úrovni Evropské unie. Orgán pro 
pojišťovnictví by tedy měl mít možnost 
požadovat po vnitrostátních orgánech 
dohledu přijetí konkrétních opatření pro 
nápravu mimořádné situace. S ohledem na 
citlivou povahu této otázky by měla být 
pravomoc určit mimořádnou situaci 
svěřena Radě, po řádné konzultaci 
s Komisí, ESRB, a případně evropskými 
orgány dohledu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vážné ohrožení správného fungování 
a integrity finančních trhů nebo stability 
finančního systému ve Společenství
vyžaduje urychlenou a společnou odezvu 
na úrovni Společenství. Orgán pro 
pojišťovnictví by tedy měl mít možnost 
požadovat po vnitrostátních orgánech 
dohledu přijetí konkrétních opatření pro 
nápravu mimořádné situace. Jelikož určení 
mimořádné situace vyžaduje značnou 
úroveň uvážlivosti, měla by být tato 
pravomoc svěřena Komisi. Aby se zajistila 
účinná odezva na mimořádnou situaci 
v případě nečinnosti příslušných 
vnitrostátních orgánů dohledu, měl by mít 
bankovní orgán pravomoc přijímat jako 
poslední východisko v oblastech práva 
Společenství přímo se vztahujících na 
finanční instituce rozhodnutí přímo určená 
finančním institucím s cílem omezit 
dopady krize a obnovit důvěru na trzích. 

(20) Vážné ohrožení správného fungování 
a integrity finančních trhů nebo stability 
finančního systému v Unii vyžaduje 
urychlenou a společnou odezvu na úrovni 
Unie. Orgán pro pojišťovnictví by tedy měl 
mít možnost požadovat po vnitrostátních 
orgánech dohledu přijetí konkrétních 
opatření pro nápravu mimořádné situace. 
Rozhodnutí o tom, kdy nastává 
mimořádná situace, by měl učinit 
Evropský výbor pro systémová rizika. Aby 
se zajistila účinná odezva na mimořádnou 
situaci v případě nečinnosti příslušných 
vnitrostátních orgánů dohledu, měl by mít 
bankovní orgán pravomoc přijímat jako 
poslední východisko v oblastech práva 
Unie přímo se vztahujících na finanční 
instituce rozhodnutí přímo určená 
finančním institucím s cílem omezit 
dopady krize a obnovit důvěru na trzích. 

Or. en

Odůvodnění

ESRB je orgánem pověřeným makroekonomickým dohledem, takže se jedná o nejvhodnější 
orgán pro prohlášení o existenci mimořádné situace.

Pozměňovací návrh 164
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Vážné ohrožení správného fungování (20) Vážné ohrožení správného fungování 
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a integrity finančních trhů nebo stability 
finančního systému ve Společenství
vyžaduje urychlenou a společnou odezvu 
na úrovni Společenství. Orgán pro 
pojišťovnictví by tedy měl mít možnost 
požadovat po vnitrostátních orgánech 
dohledu přijetí konkrétních opatření pro 
nápravu mimořádné situace. Jelikož určení 
mimořádné situace vyžaduje značnou 
úroveň uvážlivosti, měla by být tato 
pravomoc svěřena Komisi. Aby se zajistila 
účinná odezva na mimořádnou situaci 
v případě nečinnosti vnitrostátních orgánů 
dohledu, měl by mít orgán pro 
pojišťovnictví pravomoc přijímat jako 
poslední východisko rozhodnutí přímo 
určená finančním institucím, a to 
v oblastech práva Společenství, které se na 
tyto instituce přímo vztahují, jejichž cílem 
je omezit dopady krize a obnovit důvěru na 
trzích.

a integrity finančních trhů nebo stability
finančního systému v Unii vyžaduje 
urychlenou a společnou odezvu na úrovni 
Unie. Orgán pro pojišťovnictví by tedy měl 
mít možnost požadovat po vnitrostátních 
orgánech dohledu přijetí konkrétních 
opatření pro nápravu mimořádné situace. 
Jelikož určení mimořádné situace vyžaduje 
značnou úroveň uvážlivosti, měla by být 
tato pravomoc svěřena Radě. Aby se 
zajistila účinná odezva na mimořádnou 
situaci v případě nečinnosti vnitrostátních 
orgánů dohledu, měl by mít orgán pro 
pojišťovnictví pravomoc přijímat jako 
poslední východisko rozhodnutí přímo 
určená finančním institucím, a to 
v oblastech práva Unie, které se na tyto 
instituce přímo vztahují, jejichž cílem je 
omezit dopady krize a obnovit důvěru na 
trzích.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Pro zajištění účinného a efektivního 
dohledu a vyváženého posouzení 
stanovisek vnitrostátních orgánů dohledu 
v různých členských státech je zapotřebí, 
aby orgán pro pojišťovnictví mohl závazně 
urovnávat spory mezi těmito orgány, 
včetně sporů v rámci kolegií orgánů 
dohledu. Měla by být stanovena lhůta pro 
smírčí jednání, kdy by mohly vnitrostátní 
orgány dohledu dosáhnout dohody. 
Působnost orgánu pro pojišťovnictví by se
měla vztahovat na spory ohledně 
procedurálních povinností při procesu 
spolupráce i na výklad a uplatňování 

(21) Pro zajištění účinného a efektivního 
dohledu a vyváženého posouzení 
stanovisek vnitrostátních orgánů dohledu 
v různých členských státech je zapotřebí, 
aby orgán pro pojišťovnictví mohl závazně 
urovnávat spory mezi těmito orgány, 
včetně sporů v rámci kolegií orgánů 
dohledu. Měla by být stanovena lhůta pro 
smírčí jednání, kdy by mohly vnitrostátní 
orgány dohledu dosáhnout dohody. 
Působnost orgánu pro pojišťovnictví 
v tomto ohledu by měla být vymezena 
v odvětvových právních předpisech 
uvedených v čl. 1 odst. 2. Musí být přitom 
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práva Společenství v rozhodnutích v rámci 
dohledu. Musí být přitom respektovány 
stávající mechanismy urovnávání sporů 
stanovené odvětvovými právními předpisy. 
V případě nečinnosti vnitrostátních orgánů 
dohledu by měl mít orgán pro 
pojišťovnictví pravomoc přijímat jako 
poslední východisko rozhodnutí určená 
přímo finančním institucím, a to 
v oblastech práva Společenství, které se na 
tyto instituce přímo vztahují. 

respektovány stávající mechanismy 
urovnávání sporů stanovené odvětvovými 
právními předpisy. V případě nečinnosti 
vnitrostátních orgánů dohledu by měl mít 
orgán pro pojišťovnictví pravomoc přijímat 
jako poslední východisko rozhodnutí 
určená přímo finančním institucím, a to 
v oblastech práva Unie, které se na tyto 
instituce přímo vztahují. 

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný pozměňovací návrh je důsledkem pozměňovacího návrhu k čl. 11 odst. 1 o oblasti 
působnosti „závazného zprostředkování“. Tento návrh nařízení pouze uvede pravomoci
EIOPA při zajišťování „závazného zprostředkování“, jakož i postup. Oblast působnosti 
„závazného zprostředkování“ se však v jednotlivých případech uvede v odvětvových právních 
předpisech.

Pozměňovací návrh 166
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Pro zajištění účinného a efektivního 
dohledu a vyváženého posouzení 
stanovisek vnitrostátních orgánů dohledu 
v různých členských státech je zapotřebí, 
aby orgán pro pojišťovnictví mohl závazně 
urovnávat spory mezi těmito orgány, 
včetně sporů v rámci kolegií orgánů 
dohledu. Měla by být stanovena lhůta pro 
smírčí jednání, kdy by mohly vnitrostátní 
orgány dohledu dosáhnout dohody. 
Působnost orgánu pro pojišťovnictví by se 
měla vztahovat na spory ohledně 
procedurálních povinností při procesu 
spolupráce i na výklad a uplatňování práva 
Společenství v rozhodnutích v rámci 
dohledu. Musí být přitom respektovány 

(21) Pro zajištění účinného a efektivního 
dohledu a vyváženého posouzení 
stanovisek vnitrostátních orgánů dohledu 
v různých členských státech je zapotřebí, 
aby orgán pro pojišťovnictví mohl závazně 
urovnávat spory mezi těmito orgány, 
včetně sporů v rámci kolegií orgánů 
dohledu. Měla by být stanovena lhůta pro 
smírčí jednání, kdy by mohly vnitrostátní 
orgány dohledu dosáhnout dohody. 
Působnost orgánu pro pojišťovnictví by se 
měla vztahovat na spory ohledně 
procedurálních povinností při procesu 
spolupráce i na výklad a uplatňování práva 
Unie v rozhodnutích v rámci dohledu. 
Musí být přitom respektovány stávající 
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stávající mechanismy urovnávání sporů 
stanovené odvětvovými právními předpisy. 
V případě nečinnosti vnitrostátních orgánů 
dohledu by měl mít orgán pro 
pojišťovnictví pravomoc přijímat jako 
poslední východisko rozhodnutí určená 
přímo finančním institucím, a to 
v oblastech práva Společenství, které se na 
tyto instituce přímo vztahují. 

mechanismy urovnávání sporů stanovené 
odvětvovými právními předpisy. V případě 
nečinnosti vnitrostátních orgánů dohledu 
by měl mít orgán pro pojišťovnictví 
pravomoc přijímat jako poslední 
východisko rozhodnutí určená přímo 
finančním institucím, a to v oblastech 
práva Unie, které se na tyto instituce přímo 
vztahují. V případech, kdy příslušné 
právní předpisy EU svěřují členským 
státům diskreční pravomoc, nemohou 
rozhodnutí přijatá orgánem pro 
pojišťovnictví nahradit výkon této 
diskreční pravomoci v souladu s právem 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Pro zajištění účinného a efektivního 
dohledu a vyváženého posouzení 
stanovisek příslušných orgánů v různých 
členských státech je zapotřebí, aby 
bankovní orgán mohl závazně urovnávat 
spory mezi příslušnými vnitrostátními 
orgány, včetně v rámci kolegií orgánů 
dohledu. Měla by být stanovena lhůta pro 
smírčí jednání, kdy by mohly příslušné 
vnitrostátní orgány dosáhnout dohody. 
Působnost orgánu pro pojišťovnictví by se 
měla vztahovat na spory ohledně 
procedurálních povinností při procesu 
spolupráce i na výklad a uplatňování práva 
Společenství v rozhodnutích v rámci 
dohledu. Musí být přitom respektovány 
stávající mechanismy urovnávání sporů 
stanovené odvětvovými právními předpisy. 
V případě nečinnosti vnitrostátních orgánů 

(21) Pro zajištění účinného a efektivního 
dohledu a vyváženého posouzení 
stanovisek příslušných orgánů v různých 
členských státech je zapotřebí, aby 
bankovní orgán mohl závazně urovnávat 
spory mezi příslušnými vnitrostátními 
orgány, včetně v rámci kolegií orgánů 
dohledu. Měla by být stanovena lhůta pro 
smírčí jednání, kdy by mohly příslušné 
vnitrostátní orgány dosáhnout dohody. 
Působnost orgánu pro pojišťovnictví by se 
měla vztahovat na spory ohledně 
procedurálních povinností při procesu 
spolupráce i na výklad a uplatňování práva 
Unie v rozhodnutích v rámci dohledu. 
Musí být přitom respektovány stávající 
mechanismy urovnávání sporů stanovené 
odvětvovými právními předpisy. V případě 
nečinnosti vnitrostátních orgánů dohledu 
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dohledu by měl mít orgán pro 
pojišťovnictví pravomoc přijímat jako 
poslední východisko rozhodnutí určená 
přímo finančním institucím, a to 
v oblastech práva Společenství, které se na 
tyto instituce přímo vztahují. 

by měl mít orgán pro pojišťovnictví 
pravomoc přijímat jako poslední 
východisko rozhodnutí určená přímo 
finančním institucím, a to v oblastech 
práva Unie, které se na tyto instituce přímo 
vztahují. To se týká také sporů uvnitř 
kolegia orgánů dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Urovnání sporu uvnitř kolegia orgánů dohledu.

Pozměňovací návrh 168
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21a. Kromě toho prohlášení o posílení 
finančního systému přijaté na summitu 
představitelů států skupiny G-20 konaném 
v Londýně dne 2. dubna 2009 vyzvalo ke 
„stanovení pokynů pro kolegia orgánů 
dohledu a k podpoře týkající se zakládání 
a fungování kolegií orgánů dohledu 
a účasti v nich, včetně pokračujícího 
určování systémově nejdůležitějších 
přeshraničních podniků“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Krize odhalila hlavní nedostatky ve 
stávajících přístupech k dohledu nad 
přeshraničními finančními institucemi, 
zejména pokud jde o největší a nejsložitěji 
uspořádané instituce, jejichž krach může 
způsobit systémové škody. Tyto nedostatky 
vycházejí z různých oblastí činnosti 
finančních institucí na jedné straně, 
a z orgánů dohledu na straně druhé. 
Instituce působí na trhu bez hranic, 
zatímco pravomoc orgánů dohledu je 
omezena vnitrostátními hranicemi.

Or. en

Odůvodnění

Krize ukázala hlavní nedostatky v dohledu nad přeshraničními finančními institucemi, 
zejména nad tzv. velkými a složitě uspořádanými institucemi („příliš velké na to, aby 
zkrachovaly“).

Pozměňovací návrh 170
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) Mechanismus spolupráce použitý 
pro vyřešení této asynchronie se již 
jednoznačně ukázal jako nedostatečný. 
Jak zdůrazňuje Turnerova zpráva (Turner 
review) zveřejněná v březnu 2009, 
„zdravější úprava vyžaduje buď větší 
vnitrostátní pravomoci, což znamená 
méně otevřený jednotný trh, nebo větší 
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stupeň evropské integrace“. 

Or. en

Odůvodnění

Dosud využívané mechanismy spolupráce nebyly dostatečné pro zabránění kolapsu velkých 
a složitě uspořádaných institucí, jenž ohrozil stabilitu celého finančního systému.

Pozměňovací návrh 171
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21c) Řešení Unie vyzývá k posílení 
kolegií orgánů dohledu při dohledu nad 
přeshraničními institucemi 
a k postupnému přesunu pravomocí 
v oblasti dohledu nad institucemi 
s celoevropským rozměrem na orgán 
Unie. Finanční instituce s celoevropským 
rozměrem zahrnují ty, jež působí 
přeshraničně, jakož i ty, které působí 
v rámci vnitrostátního území, pokud by 
jejich krach mohl ohrozit stabilitu 
jednotného finančního trhu Unie. 

Or. en

Odůvodnění

Evropské řešení vyžaduje silnější kolegia orgánů dohledu a evropský orgán s pravomocí 
dohlížet na instituce s celoevropským rozměrem. Jak uvádí Turnerova zpráva 2009 (Turner 
review), s. 37, vyžaduje tento společný přístup „větší míru evropské koordinace v oblasti 
regulace, dohledu a pojištění vkladů“.
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Pozměňovací návrh 172
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21d) Vnitrostátní řešení znamená více 
vnitrostátních pravomocí hostitelské země 
při regulaci a dohledu nad pobočkami 
společností se sídlem v jiných členských 
státech.

Or. en

Odůvodnění

Poučení z krize ukazuje, že stávající pravidla a podmínky nejsou udržitelné do budoucna a že 
buď je nutné provést změny směrem k větší míře evropské koordinace, nebo směrem 
k vnitrostátnímu řešení, což znamená dát orgánu dohledu hostitelského státu další pravomoci. 

Pozměňovací návrh 173
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21e) Kolegium orgánu dohledu by mělo 
mít pravomoc určovat pravidla dohledu 
pro posílení jednotného uplatňování 
práva Unie. Orgán pro pojišťovnictví by 
měl mít plné právo účasti v kolegiích 
orgánů dohledu, aby mohl optimalizovat 
fungování těchto kolegií a proces výměny 
informací a aby mohl podporovat 
sbližování a jednotnost mezi kolegii při 
uplatňování práva Unie. Orgán pro 
pojišťovnictví by měl působit jako vedoucí 
orgán při dohledu nad přeshraničními 
finančními institucemi působícími v Unii. 
Orgán pro pojišťovnictví by měl plnit také 
úlohu závazného zprostředkování s cílem 
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vyřešit spory mezi vnitrostátními orgány 
dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Přiznává orgánu pro pojišťovnictví vedoucí úlohu v rámci kolegia orgánů dohledu při řešení 
sporů mezi vnitrostátními orgány dohledu.

Pozměňovací návrh 174
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21f) Kolegium orgánů dohledu by mělo 
hrát důležitou úlohu při účinném, 
efektivním a koherentním dohledu nad 
přeshraničními finančními institucemi, 
které nemají celoevropský rozměr, avšak 
ve většině případů přetrvávají rozdíly mezi 
vnitrostátními normami a postupy. Nemá 
význam sjednocovat základní finanční 
předpisy, pokud postupy dohledu zůstávají 
roztříštěné. Jak zdůrazňuje Larosièrova 
zpráva, „je nutné zabránit narušování 
hospodářské soutěže a regulační arbitráži 
vycházející z různých postupů dohledu, 
neboť mají způsobilost ohrozit finanční 
stabilitu – mimo jiné podporou přesunu 
finanční činnosti do zemí s volnějším 
dohledem. Systém dohledu musí být 
vnímán jako spravedlivý a vyvážený.“

Or. en

Odůvodnění

Tzv. řešení kolegií orgánů dohledu nekončí roztříštěním kritérií a postupů dohledu.
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Pozměňovací návrh 175
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Obezřetnostní dohled nad
institucemi s celoevropským rozměrem by 
měl být svěřen evropskému orgánu 
dohledu (pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění). Vnitrostátní orgány 
dohledu by měly jednat jako zástupci 
evropského orgánu dohledu 
(pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění) a při dohledu nad 
přeshraničními institucemi 
s celoevropským rozměrem by měly být 
vázány pokyny orgánu pro pojišťovnictví.

Or. en

Odůvodnění

Obezřetnostní dohled nad institucemi s celoevropským rozměrem by měl být svěřen orgánu 
pro pojišťovnictví (jednajícímu prostřednictvím vnitrostátních orgánů dohledu).

Pozměňovací návrh 176
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22b) Měly by být určeny instituce 
s celoevropským rozměrem, a to při 
zohlednění vnitrostátních norem.

Or. en

Odůvodnění

Určení finančních institucí s celoevropským rozměrem.
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Pozměňovací návrh 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22c) Měl by být vytvořen Evropský systém 
zajištění pojištění (dále jen „systém“), aby 
chránil pojistníky, oprávněné osoby 
a instituce, jež se potýkají s problémy, 
které by mohly ohrozit finanční stabilitu 
jednotného finančního trhu Unie. Tento 
systém by měl být financován z příspěvků 
těchto institucí, dluhopisy vydávanými 
systémem nebo, za mimořádných 
okolností, z příspěvků postižených 
členských států v souladu s předem 
dohodnutými kritérii (revidované 
memorandum o porozumění). Příspěvky 
do systému by měly nahradit příspěvky do 
vnitrostátních systémů zajištění pojištění.

Or. en

Odůvodnění

Evropský systém by měl být vytvořen pro minimalizaci rizik pro daňové poplatníky. Toto 
řešení se uplatní souběžně s řešením stanoveným v rámci bankovní regulace.

Pozměňovací návrh 178
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Delegování úkolů a povinností může 
být užitečným nástrojem pro fungování sítě 
orgánů dohledu, aby se předešlo duplicitě 
úkolů dohledu, podporovala se spolupráce, 
a tím se optimalizoval proces dohledu 

(23) Delegování úkolů a povinností může 
být užitečným nástrojem pro fungování sítě 
orgánů dohledu, aby se předešlo duplicitě 
úkolů dohledu, podporovala se spolupráce, 
a tím se optimalizoval proces dohledu 
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a snížila se zátěž finančních institucí. 
Nařízení by tedy mělo pro toto delegování 
stanovit jasný právní základ. Delegování 
úkolů znamená, že úkoly provádí jiný 
orgán dohledu místo odpovědného orgánu, 
zatímco odpovědnost za rozhodnutí 
v rámci dohledu zůstává orgánu, který úkol 
delegoval. Díky delegování povinností 
může jeden vnitrostátní orgán dohledu, tj. 
pověřený orgán, rozhodnout o určité 
záležitosti dohledu svým jménem místo 
jiného vnitrostátního orgánu dohledu. 
Delegování by se mělo řídit zásadou 
přidělování působnosti orgánu dohledu, 
který může v dané věci nejsnadněji 
přijmout potřebné opatření. Přerozdělení 
povinností může být vhodné například 
z důvodu úspor z rozsahu, jednotnosti při 
dohledu nad skupinami a optimálního 
využití odborných znalostí vnitrostátních 
orgánů dohledu. Příslušné právní předpisy 
Společenství mohou dále stanovit zásady 
přerozdělení povinností dle dohody. Orgán 
pro pojišťovnictví by měl všemi možnými 
prostředky podporovat uzavírání dohod 
o delegování mezi vnitrostátními orgány 
dohledu. Předem by měl být informován 
o plánovaných dohodách o delegování, aby 
mohl případně vyjádřit své stanovisko. 
Kromě toho by měl centralizovat 
zveřejňování těchto dohod, aby se zajistila 
včasnost, transparentnost a dobrá 
dostupnost informací o dohodách všem 
dotčeným stranám.

a snížila se zátěž finančních institucí. 
Nařízení by tedy mělo pro toto delegování 
stanovit jasný právní základ. Členský stát 
může omezit pravomoci vnitrostátního 
orgánu dohledu v oblasti delegování jeho 
úkolů. Delegování úkolů znamená, že 
úkoly provádí jiný orgán dohledu místo 
odpovědného orgánu, zatímco odpovědnost 
za rozhodnutí v rámci dohledu zůstává 
orgánu, který úkol delegoval. Díky 
delegování povinností by měl mít jeden 
vnitrostátní orgán dohledu, tj. pověřený 
orgán, možnost rozhodnout o určité 
záležitosti dohledu svým jménem místo 
jiného vnitrostátního orgánu dohledu. 
Delegování by se mělo řídit zásadou 
přidělování působnosti orgánu dohledu, 
který může v dané věci nejsnadněji 
přijmout potřebné opatření. Přerozdělení 
povinností může být vhodné například 
z důvodu úspor z rozsahu, jednotnosti při 
dohledu nad skupinami a optimálního 
využití odborných znalostí vnitrostátních 
orgánů dohledu. Příslušné právní předpisy 
Unie mohou dále stanovit zásady 
přerozdělení povinností dle dohody. Orgán 
pro pojišťovnictví by měl všemi možnými 
prostředky podporovat uzavírání dohod 
o delegování mezi vnitrostátními orgány 
dohledu. Předem by měl být informován 
o plánovaných dohodách o delegování, aby 
mohl případně vyjádřit své stanovisko. 
Kromě toho by měl centralizovat 
zveřejňování těchto dohod, aby se zajistila 
včasnost, transparentnost a dobrá 
dostupnost informací o dohodách všem 
dotčeným stranám. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 179
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Delegování úkolů a povinností může 
být užitečným nástrojem pro fungování sítě 
orgánů dohledu, aby se předešlo duplicitě 
úkolů dohledu, podporovala se spolupráce, 
a tím se optimalizoval proces dohledu 
a snížila se zátěž finančních institucí. 
Nařízení by tedy mělo pro toto delegování 
stanovit jasný právní základ. Delegování 
úkolů znamená, že úkoly provádí jiný 
orgán dohledu místo odpovědného orgánu, 
zatímco odpovědnost za rozhodnutí 
v rámci dohledu zůstává orgánu, který úkol 
delegoval. Díky delegování povinností 
může jeden vnitrostátní orgán dohledu, tj. 
pověřený orgán, rozhodnout o určité 
záležitosti dohledu svým jménem místo 
jiného vnitrostátního orgánu dohledu. 
Delegování by se mělo řídit zásadou 
přidělování působnosti orgánu dohledu, 
který může v dané věci nejsnadněji 
přijmout potřebné opatření. Přerozdělení 
povinností může být vhodné například 
z důvodu úspor z rozsahu, jednotnosti při 
dohledu nad skupinami a optimálního 
využití odborných znalostí vnitrostátních 
orgánů dohledu. Příslušné právní předpisy 
Společenství mohou dále stanovit zásady 
přerozdělení povinností dle dohody. Orgán 
pro pojišťovnictví by měl všemi možnými 
prostředky podporovat uzavírání dohod 
o delegování mezi vnitrostátními orgány 
dohledu. Předem by měl být informován 
o plánovaných dohodách o delegování, aby 
mohl případně vyjádřit své stanovisko. 
Kromě toho by měl centralizovat 
zveřejňování těchto dohod, aby se zajistila 
včasnost, transparentnost a dobrá 
dostupnost informací o dohodách všem 
dotčeným stranám.

(23) Delegování úkolů a povinností může 
být užitečným nástrojem pro fungování sítě 
orgánů dohledu, aby se předešlo duplicitě 
úkolů dohledu, podporovala se spolupráce, 
a tím se optimalizoval proces dohledu 
a snížila se zátěž finančních institucí. 
Nařízení by tedy mělo pro toto delegování 
stanovit jasný právní základ. Delegování 
úkolů znamená, že úkoly provádí jiný 
orgán dohledu místo odpovědného orgánu, 
zatímco odpovědnost za rozhodnutí 
v rámci dohledu zůstává orgánu, který úkol 
delegoval. Díky delegování povinností by 
měl mít jeden vnitrostátní orgán dohledu, 
tj. pověřený orgán, možnost rozhodnout 
o určité záležitosti dohledu svým jménem 
místo orgánu pro pojišťovnictví nebo 
místo jiného vnitrostátního orgánu 
dohledu. Delegování by se mělo řídit 
zásadou přidělování působnosti orgánu 
dohledu, který může v dané věci 
nejsnadněji přijmout potřebné opatření. 
Přerozdělení povinností může být vhodné 
například z důvodu úspor z rozsahu, 
jednotnosti při dohledu nad skupinami 
a optimálního využití odborných znalostí 
vnitrostátních orgánů dohledu. Příslušné 
právní předpisy EU mohou dále stanovit 
zásady přerozdělení povinností dle dohody. 
Orgán pro pojišťovnictví by měl všemi 
možnými prostředky podporovat a sledovat
uzavírání dohod o delegování mezi 
vnitrostátními orgány dohledu. Předem by 
měl být informován o plánovaných 
dohodách o delegování, aby mohl případně 
vyjádřit své stanovisko. Kromě toho by 
měl centralizovat zveřejňování těchto 
dohod, aby se zajistila včasnost, 
transparentnost a dobrá dostupnost 
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informací o dohodách všem dotčeným 
stranám. Měl by určit a podporovat 
osvědčené postupy ohledně delegování 
a dohod o delegování.

Or. en

Odůvodnění

Evropský systém by měl být vytvořen pro minimalizaci rizik pro daňové poplatníky. Toto 
řešení se uplatní souběžně s řešením stanoveným v rámci bankovní regulace.

Pozměňovací návrh 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Orgán pro pojišťovnictví by měl 
aktivně podporovat koordinovanou odezvu 
Společenství v oblasti dohledu, zejména 
v případě, že by nepříznivý vývoj mohl 
potenciálně ohrozit správné fungování 
a integritu finančních trhů nebo stabilitu 
finančního systému Společenství. Kromě 
pravomocí přijímat opatření 
v mimořádných situacích by mu tedy měla 
být svěřena i funkce obecné koordinace 
v rámci Evropského systému orgánů 
finančního dohledu. Činnost orgánu pro 
pojišťovnictví by se měla především 
zaměřit na bezproblémový tok všech 
důležitých informací mezi příslušnými 
orgány.

(26) Orgán pro pojišťovnictví by měl 
aktivně podporovat koordinovanou odezvu 
Unie v oblasti dohledu, zejména zajistit
správné fungování a integritu finančních 
trhů nebo stabilitu finančního systému 
Unie. Kromě pravomocí přijímat opatření 
v mimořádných situacích by mu tedy měla 
být svěřena i funkce obecné koordinace. 
Činnost orgánu pro pojišťovnictví by se 
měla především zaměřit na bezproblémový 
tok všech důležitých informací mezi 
příslušnými orgány.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh lépe odráží koordinační funkci orgánů s cílem zajistit fungování 
finančních trhů.



PE439.455v01-00 26/79 AM\808172CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 181
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Vzhledem ke globalizaci finančních 
služeb a rostoucímu významu 
mezinárodních standardů by měl orgán pro 
pojišťovnictví podporovat dialog
a spolupráci s orgány dohledu mimo 
Společenství. Musí plně respektovat 
stávající úlohu a působnost evropských 
institucí ve vztazích s orgány mimo 
Společenství a na mezinárodních fórech.

(28) Vzhledem ke globalizaci finančních 
služeb a rostoucímu významu 
mezinárodních standardů by měl orgán pro 
pojišťovnictví zastupovat Unii v rámci 
dialogu a spolupráce s orgány dohledu 
mimo Unii. 

Or. en

Odůvodnění

Evropská unie by měla v globálních institucích hovořit jedním hlasem.

Pozměňovací návrh 182
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Vzhledem ke globalizaci finančních 
služeb a rostoucímu významu 
mezinárodních standardů by měl orgán pro 
pojišťovnictví podporovat dialog 
a spolupráci s orgány dohledu mimo 
Společenství. Musí plně respektovat 
stávající úlohu a působnost evropských 
institucí ve vztazích s orgány mimo 
Společenství a na mezinárodních fórech.

(28) Vzhledem ke globalizaci finančních 
služeb a rostoucímu významu 
mezinárodních standardů by měl orgán pro 
pojišťovnictví podporovat dialog 
a spolupráci s orgány dohledu mimo Unii. 
Měl by plně respektovat stávající úlohu 
a působnost členských států a evropských 
institucí ve vztazích s orgány mimo Unii
a na mezinárodních fórech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 183
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Orgán pro pojišťovnictví určí 
a případně shromažďuje veškeré 
relevantní informace od příslušných 
orgánů, jež se týkají orgánů dohledu 
působících v kolegiích orgánů dohledu. 
Orgán pro pojišťovnictví mimoto plně 
zohledňuje existující dohody mezi 
vnitrostátními příslušnými orgány 
a orgány dohledu třetích zemí, přičemž 
bere v úvahu hlavní skupiny krizového 
řízení mezinárodních kolegií, jež mají 
plný přístup k informacím. Orgán pro 
pojišťovnictví by měl být členem skupin 
krizového řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Pro zajištění plné efektivity fungování 
Evropského výboru pro systémová rizika 
a následné odezvy na jeho varování 
a doporučení je podstatná úzká spolupráce 
mezi orgánem pro pojišťovnictví 
a Evropským výborem pro systémová 
rizika. Orgán pro pojišťovnictví by měl 
s Evropským výborem pro systémová 
rizika sdílet všechny příslušné informace. 
Údaje týkající se jednotlivých podniků by 
měly být předkládány pouze na žádost 
s odůvodněním. Jakmile orgán pro 
pojišťovnictví nebo vnitrostátní orgán 

(31) Pro zajištění plné efektivity fungování 
Evropského výboru pro systémová rizika 
a následné odezvy na jeho varování 
a doporučení je podstatná úzká spolupráce 
mezi orgánem pro pojišťovnictví 
a Evropským výborem pro systémová 
rizika. Orgán pro pojišťovnictví
a Evropský výbor pro systémová rizika by 
měly sdílet všechny příslušné informace. 
Jakmile orgán pro pojišťovnictví nebo 
vnitrostátní orgán dohledu obdrží od 
Evropského výboru pro systémová rizika 
varování či doporučení, měl by orgán pro 
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dohledu obdrží od Evropského výboru pro 
systémová rizika varování či doporučení, 
měl by orgán pro pojišťovnictví zajistit 
následná opatření.

pojišťovnictví zajistit následná opatření.

Or. de

Pozměňovací návrh 185
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Ve vhodných případech by měl orgán 
pro pojišťovnictví vést konzultace 
o technických normách, pokynech 
a doporučeních se zúčastněnými stranami 
a měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 
vyšší efektivity by měla být zřízena 
skupina zúčastněných stran v oblasti
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů, kde budou vyváženě 
zastoupeny pojišťovny a zajišťovny 
Společenství, jakož i zaměstnanecké 
penzijní fondy (případně též institucionální 
investoři a jiné finanční instituce, které 
samy využívají finančních služeb), jejich 
zaměstnanci, spotřebitelé a jiní retailoví 
uživatelé služeb pojištění, zajištění 
a zaměstnaneckého penzijního pojištění 
včetně malých a středních podniků. 
Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů by měla aktivně 
vystupovat jako prostředník ve vztahu 
s ostatními skupinami uživatelů finančních 
služeb zřízenými Komisí nebo v souladu 
s právními předpisy Společenství.

(32) Ve vhodných případech by měl orgán 
pro pojišťovnictví vést konzultace 
o technických normách, pokynech 
a doporučeních se zúčastněnými stranami 
a měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 
vyšší efektivity by měly být zřízeny dvě 
skupiny zúčastněných stran – jedna pro 
oblast pojištění a zajištění a druhá
v oblasti zaměstnaneckých penzijních 
fondů, přičemž v první skupině budou 
vyváženě zastoupeny pojišťovny 
a zajišťovny Unie a v druhé
zaměstnanecké penzijní fondy (případně 
též institucionální investoři a jiné finanční 
instituce, které samy využívají finančních 
služeb), jejich zaměstnanci, spotřebitelé 
a jiní retailoví uživatelé služeb pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckého penzijního 
pojištění včetně malých a středních 
podniků. Skupiny zúčastněných stran by 
měly aktivně vystupovat jako prostředníci
ve vztahu s ostatními skupinami uživatelů 
finančních služeb zřízenými Komisí nebo 
v souladu s právními předpisy Unie.

Or. en
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Odůvodnění

Aby se zohlednily zásadní rozdíly mezi pojišťovnami a zaměstnaneckými penzijními fondy, 
měla by být skupina zúčastněných stran v oblasti pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů rozdělena na: i) skupinu zúčastněných stran v oblasti pojištění a zajištění 
a ii) skupinu zúčastněných stran v oblasti zaměstnaneckých penzijních fondů. 

Pozměňovací návrh 186
Peter Skinner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Ve vhodných případech by měl orgán
pro pojišťovnictví vést konzultace 
o technických normách, pokynech 
a doporučeních se zúčastněnými stranami 
a měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 
vyšší efektivity by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v oblasti pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckých penzijních 
fondů, kde budou vyváženě zastoupeny 
pojišťovny a zajišťovny Společenství, 
jakož i zaměstnanecké penzijní fondy 
(případně též institucionální investoři a jiné 
finanční instituce, které samy využívají 
finančních služeb), jejich zaměstnanci, 
spotřebitelé a jiní retailoví uživatelé služeb 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckého 
penzijního pojištění včetně malých 
a středních podniků. Skupina zúčastněných 
stran v oblasti pojištění, zajištění 
a zaměstnaneckých penzijních fondů by 
měla aktivně vystupovat jako prostředník 
ve vztahu s ostatními skupinami uživatelů 
finančních služeb zřízenými Komisí nebo 
v souladu s právními předpisy 
Společenství.

(32) Orgán pro pojišťovnictví by měl vést 
konzultace o technických normách, 
pokynech a doporučeních se zúčastněnými 
stranami a měl by jim dát přiměřenou 
možnost předložit připomínky 
k navrhovaným opatřením. Před přijetím 
návrhu technických norem, pokynů 
a doporučení by měl orgán pro 
pojišťovnictví provést posouzení dopadu 
s cílem zajistit, aby byly dodrženy 
osvědčené postupy pro kvalitní právní 
předpisy. Za účelem poskytnutí účinné 
vnější pomoci by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v oblasti pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckých penzijních 
fondů, kde budou přiměřeně zastoupeny 
pojišťovny a zajišťovny 
a zprostředkovatelé pojištění Unie, jakož 
i zaměstnanecké penzijní fondy (případně 
též institucionální investoři a jiné finanční 
instituce, které samy využívají finančních 
služeb), jejich zaměstnanci, odbory, 
akademická obec, spotřebitelé a jiní 
retailoví uživatelé služeb pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckého penzijního 
pojištění včetně malých a středních 
podniků. Skupina zúčastněných stran 
v oblasti pojištění, zajištění 
a zaměstnaneckých penzijních fondů by 
měla aktivně vystupovat jako prostředník 
ve vztahu s ostatními skupinami uživatelů 
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finančních služeb zřízenými Komisí nebo 
v souladu s právními předpisy EU.

Or. en

Odůvodnění

Zastoupení různými zúčastněnými stranami by mělo být přiměřené úkolům skupin 
zúčastněných stran, spíš než vyvážené.

Pozměňovací návrh 187
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Ve vhodných případech by měl orgán 
pro pojišťovnictví vést konzultace 
o technických normách, pokynech 
a doporučeních se zúčastněnými stranami 
a měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 
vyšší efektivity by měla být zřízena 
skupina zúčastněných stran v oblasti
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů, kde budou vyváženě 
zastoupeny pojišťovny a zajišťovny 
Společenství, jakož i zaměstnanecké 
penzijní fondy (případně též institucionální 
investoři a jiné finanční instituce, které 
samy využívají finančních služeb), jejich 
zaměstnanci, spotřebitelé a jiní retailoví 
uživatelé služeb pojištění, zajištění 
a zaměstnaneckého penzijního pojištění 
včetně malých a středních podniků. 
Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů by měla aktivně 
vystupovat jako prostředník ve vztahu 
s ostatními skupinami uživatelů finančních 
služeb zřízenými Komisí nebo v souladu 
s právními předpisy Společenství.

(32) Ve vhodných případech by měl orgán 
pro pojišťovnictví vést konzultace 
o technických normách, pokynech 
a doporučeních se zúčastněnými stranami 
a měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem by měl orgán 
pro pojišťovnictví zavést transparentní 
postupy. Za tímto účelem a z důvodu vyšší 
efektivity by měly být zřízeny dvě skupiny 
zúčastněných stran – jedna pro oblast 
pojištění a zajištění a druhá pro oblast 
zaměstnaneckých penzijních fondů, v nichž
budou vyváženě zastoupeny pojišťovny 
a zajišťovny Unie, jakož i instituce 
provozující zaměstnanecké penzijní fondy 
(případně též institucionální investoři a jiné 
finanční instituce, které samy využívají 
finančních služeb), jejich zaměstnanci, 
spotřebitelé a jiní retailoví uživatelé služeb 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckého 
penzijního pojištění včetně malých 
a středních podniků. Tyto skupiny 
zúčastněných stran by měly aktivně 
vystupovat jako prostředníci ve vztahu 
s ostatními skupinami uživatelů finančních 
služeb zřízenými Komisí nebo v souladu 
s právními předpisy Unie. Skupiny 
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zúčastněných stran by měly případně 
koordinovat svou práci.

Or. en

Odůvodnění

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors.  The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for 
a relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for 
all participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Pozměňovací návrh 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Ve vhodných případech by měl orgán
pro pojišťovnictví vést konzultace 
o technických normách, pokynech 
a doporučeních se zúčastněnými stranami 
a měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 
vyšší efektivity by měla být zřízena 
skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů, kde budou vyváženě 
zastoupeny pojišťovny a zajišťovny 
Společenství, jakož i zaměstnanecké 
penzijní fondy (případně též institucionální 
investoři a jiné finanční instituce, které 
samy využívají finančních služeb), jejich 
zaměstnanci, spotřebitelé a jiní retailoví 
uživatelé služeb pojištění, zajištění 
a zaměstnaneckého penzijního pojištění 
včetně malých a středních podniků. 
Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 

(32) Orgán pro pojišťovnictví umožní 
zúčastněným stranám, aby s ním vedly 
konzultace o veškerých krocích, které 
učiní, a dá jim přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 
vyšší efektivity by měla být zřízena 
skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů, kde budou vyváženě 
zastoupeny pojišťovny a zajišťovny Unie, 
jakož i zaměstnanecké penzijní fondy 
(případně též institucionální investoři a jiné 
finanční instituce, které samy využívají 
finančních služeb), jejich zaměstnanci, 
spotřebitelé a jiní retailoví uživatelé služeb 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckého 
penzijního pojištění včetně malých 
a středních podniků. Skupina zúčastněných 
stran v oblasti pojištění, zajištění 
a zaměstnaneckých penzijních fondů by 
měla aktivně vystupovat jako prostředník 
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penzijních fondů by měla aktivně 
vystupovat jako prostředník ve vztahu 
s ostatními skupinami uživatelů finančních 
služeb zřízenými Komisí nebo v souladu 
s právními předpisy Společenství.

ve vztahu s ostatními skupinami uživatelů 
finančních služeb zřízenými Komisí nebo 
v souladu s právními předpisy Unie.

Or. en

Odůvodnění

Skupina zúčastněných stran by měla mít možnost být konzultována a vyjádřit se k veškerým 
krokům orgánu pro pojišťovnictví, u nichž to považuje za relevantní. Jednotlivé zúčastněné 
strany ve skupině by se měly samy rozhodnout, zda by chtěly být konzultovány, či nikoli.

Pozměňovací návrh 189
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Základní povinností členských států je 
udržování finanční stability při řešení krizí, 
zejména s ohledem na stabilizaci 
a záchranu konkrétních účastníků 
finančního trhu, kteří jsou v problematické 
situaci. Opatření orgánu pro pojišťovnictví 
v mimořádných situacích či při řešení 
problémů s dopadem na stabilitu účastníka 
finančního trhu by neměla nijak ovlivnit 
fiskální povinnosti členských států. Měl by 
být vytvořen mechanismus, kterým by se 
členské státy mohly odvolat na toto 
ochranné opatření a postoupit záležitost 
Radě ke konečnému rozhodnutí. S 
ohledem na konkrétní povinnosti 
členských států je v tomto ohledu vhodné 
zapojit do celé záležitosti i Radu.

(33) Základní povinností členských států je 
udržování finanční stability při řešení krizí, 
zejména s ohledem na stabilizaci 
a záchranu konkrétních účastníků 
finančního trhu, kteří jsou v problematické 
situaci. Opatření orgánu pro pojišťovnictví 
v mimořádných situacích s dopadem na 
stabilitu účastníka finančního trhu by 
neměla nijak ovlivnit fiskální povinnosti 
členských států. Měl by být vytvořen 
mechanismus, kterým by se členské státy 
mohly odvolat na toto ochranné opatření.

Or. eeen

Odůvodnění

Důsledek pozměňovacích návrhů na omezení ochranné doložky předložených k článku 23.
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Pozměňovací návrh 190
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Ve vhodných případech by měl orgán 
pro pojišťovnictví vést konzultace 
o technických normách, pokynech 
a doporučeních se zúčastněnými stranami 
a měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 
vyšší efektivity by měla být zřízena 
skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů, kde budou vyváženě
zastoupeny pojišťovny a zajišťovny 
Společenství, jakož i zaměstnanecké 
penzijní fondy (případně též institucionální 
investoři a jiné finanční instituce, které 
samy využívají finančních služeb), jejich 
zaměstnanci, spotřebitelé a jiní retailoví 
uživatelé služeb pojištění, zajištění 
a zaměstnaneckého penzijního pojištění 
včetně malých a středních podniků. 
Skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů by měla aktivně 
vystupovat jako prostředník ve vztahu 
s ostatními skupinami uživatelů finančních 
služeb zřízenými Komisí nebo v souladu 
s právními předpisy Společenství.

(33) Ve vhodných případech by měl 
orgán pro pojišťovnictví vést konzultace 
o technických normách, pokynech 
a doporučeních se zúčastněnými stranami 
a měl by jim dát přiměřenou možnost 
předložit připomínky k navrhovaným 
opatřením. Za tímto účelem a z důvodu 
vyšší efektivity by měla být zřízena 
skupina zúčastněných stran v oblasti 
pojištění, zajištění a zaměstnaneckých 
penzijních fondů, kde budou zastoupeny 
pojišťovny a zajišťovny Unie, jakož 
i zaměstnanecké penzijní fondy (případně 
též institucionální investoři a jiné finanční 
instituce, které samy využívají finančních 
služeb), jejich zaměstnanci, spotřebitelé 
a jiní retailoví uživatelé služeb pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckého penzijního 
pojištění včetně malých a středních 
podniků. Skupina zúčastněných stran 
v oblasti pojištění, zajištění 
a zaměstnaneckých penzijních fondů by 
měla zahrnovat nejméně 15 zástupců 
skupin spotřebitelů a konečných 
uživatelů, 5 nezávislých špičkových 
akademických pracovníků a 10 zástupců 
odvětví a jejich zaměstnance. Skupina 
zúčastněných stran v oblasti pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckých penzijních 
fondů by měla aktivně vystupovat jako 
prostředník ve vztahu s ostatními 
skupinami uživatelů finančních služeb 
zřízenými Komisí nebo v souladu 
s právními předpisy Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 191
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Ve srovnání s dobře finančně 
zajištěnými a dobře propojenými zástupci 
průmyslu jsou neziskové organizace 
v diskusi o budoucnosti finančních služeb 
a v souvisejícím rozhodovacím postupu 
marginalizovány. Toto znevýhodnění je 
potřeba vyrovnat přiměřeným 
financováním zástupců těchto organizací 
ve skupině zúčastněných stran v oblasti 
zaměstnaneckých penzijních fondů

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Orgán pro pojišťovnictví by měl 
zastupovat předseda vybraný radou 
orgánů dohledu v otevřeném výběrovém 
řízení a zaměstnaný na plný pracovní 
úvazek. Řízení orgánu pro pojišťovnictví 
by mělo být svěřeno výkonnému řediteli, 
který by měl mít právo účastnit se zasedání 
rady orgánů dohledu a řídící rady, avšak 
neměl by disponovat hlasovacím právem.

(37) Orgán pro pojišťovnictví by měl 
zastupovat předseda jmenovaný 
Evropským parlamentem na základě 
výsledků otevřeného výběrového řízení 
vedeného radou orgánů dohledu
a zaměstnaný na plný pracovní úvazek. 
Řízení orgánu pro pojišťovnictví by mělo 
být svěřeno výkonnému řediteli, který by 
měl mít právo účastnit se zasedání rady 
orgánů dohledu a řídící rady, avšak neměl 
by disponovat hlasovacím právem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 193
Peter Skinner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Orgán pro pojišťovnictví by měl 
zastupovat předseda vybraný radou orgánů 
dohledu v otevřeném výběrovém řízení
a zaměstnaný na plný pracovní úvazek. 
Řízení orgánu pro pojišťovnictví by mělo 
být svěřeno výkonnému řediteli, který by 
měl mít právo účastnit se zasedání rady 
orgánů dohledu a řídící rady, avšak neměl 
by disponovat hlasovacím právem.

(37) Orgán pro pojišťovnictví by měl 
zastupovat předseda vybraný Evropským 
parlamentem ze seznamu kandidátů 
vypracovaného radou orgánů dohledu 
a zaměstnaný na plný pracovní úvazek. 
Řízení orgánu pro pojišťovnictví by mělo 
být svěřeno výkonnému řediteli, který by 
měl mít právo účastnit se zasedání rady 
orgánů dohledu a řídící rady, avšak neměl 
by disponovat hlasovacím právem.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby byli pověřeni výběrem nejkvalifikovanějších osob do funkce předsedy 
ti, kdo mají největší odborné znalosti v oblasti dohledu na vnitrostátní úrovni – vnitrostátní 
orgány dohledu. To rovněž vyloučí jakoukoli politizaci, k níž by mohlo dojít, pokud by seznam 
kandidátů vypracovával některý z evropských orgánů.

Pozměňovací návrh 194
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Aby byla zajištěna úplná autonomie 
a nezávislost orgánu pro pojišťovnictví, 
měl by mít tento orgán autonomní 
rozpočet, jehož příjmy budou pocházet 
především z povinných příspěvků 
vnitrostátních orgánů dohledu a ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie. Na 
příspěvek Společenství by se měla 
vztahovat rozpočtová pravidla 
Společenství. Kontrolu účtů by měl 

(41) Aby byla zajištěna úplná autonomie 
a nezávislost orgánu pro pojišťovnictví, 
měl by mít tento orgán autonomní 
rozpočet, jehož příjmy budou pocházet 
především z povinných příspěvků 
vnitrostátních orgánů dohledu, ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie
a z jakýchkoli přímých poplatků 
placených finančními institucemi. Na 
příspěvek Unie by se měla vztahovat 
rozpočtová pravidla Unie. Kontrolu účtů 
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provádět Účetní dvůr. by měl provádět Účetní dvůr.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Evropský 
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění („orgán pro 
pojišťovnictví“).

1. Tímto nařízením se zřizuje evropský 
orgán dohledu (pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění)
(„orgán pro pojišťovnictví“).

Or. en

Odůvodnění

Soulad se zprávami o ESRB, bankovnictví a cenných papírech a trzích, aby působily jako 
homogenní a koherentní evropského systému dohledu.

Pozměňovací návrh 196
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje Evropský 
orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění („orgán pro 
pojišťovnictví“).

1. Tímto nařízením se zřizuje evropský 
orgán dohledu v oblasti pojišťovnictví 
a zaměstnaneckého penzijního pojištění 
(„orgán pro pojišťovnictví“).

Or. en
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Pozměňovací návrh 197
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán pro pojišťovnictví jedná v rámci 
působnosti směrnice 64/225/EHS, 
směrnice 73/239/EHS, směrnice 
73/240/EHS, směrnice 76/580/EHS, 
směrnice 78/473/EHS, směrnice 
84/641/EHS, směrnice 87/344/EHS, 
směrnice 88/357/EHS, směrnice 
92/49/EHS, směrnice 98/78/ES, směrnice 
2001/17/ES, směrnice 2002/83/ES, 
směrnice 2002/92/ES, směrnice 
2003/41/ES, směrnice 2002/87/ES, 
směrnice 2005/68/ES, směrnice 
2007/44/ES, směrnice 2005/60/ES, 
směrnice 2002/65/ES, včetně veškerých 
směrnic, nařízení a rozhodnutí založených 
na uvedených aktech a jakéhokoli dalšího 
aktu Společenství, jímž se orgánu pro 
pojišťovnictví ukládají úkoly.

2. Orgán pro pojišťovnictví jedná v rámci 
působnosti tohoto nařízení a směrnice 
64/225/EHS, směrnice 73/239/EHS, 
směrnice 73/240/EHS, směrnice 
76/580/EHS, směrnice 78/473/EHS, 
směrnice 84/641/EHS, směrnice 
87/344/EHS, směrnice 88/357/EHS, 
směrnice 92/49/EHS, směrnice 98/78/ES, 
směrnice 2001/17/ES, směrnice 
2002/83/ES, směrnice 2002/92/ES, 
směrnice 2003/41/ES, směrnice 
2002/87/ES, směrnice 2005/68/ES, 
směrnice 2007/44/ES, směrnice 
2005/60/ES, směrnice 2002/65/ES, včetně 
veškerých směrnic, nařízení a rozhodnutí 
založených na uvedených aktech 
a jakéhokoli dalšího aktu Unie, jímž se 
orgánu pro pojišťovnictví ukládají úkoly.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ustanoveními tohoto nařízení nejsou 
dotčeny pravomoci Komise zajistit 
dodržování práva Společenství, zejména 
podle článku 226 Smlouvy.

3. Ustanoveními tohoto nařízení nejsou 
dotčeny pravomoci Komise zajistit 
dodržování práva Unie, zejména podle 
článku 258 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 199
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem orgánu pro pojišťovnictví je
přispívat: i) k lepšímu fungování vnitřního 
trhu, včetně především vysoké, účinné 
a jednotné úrovně regulace a dohledu, ii) 
k ochraně vkladatelů a investorů, iii) 
k zajištění integrity, účinnosti a správného 
fungování finančních trhů, iv) k zachování 
stability finančního systému, a v) 
k posílení koordinace dohledu na 
mezinárodní úrovni. Za tímto účelem 
přispívá orgán pro pojišťovnictví 
k zajištění jednotného, účinného
a efektivního uplatňování práva 
Společenství podle čl. 1 odst. 2 výše tím, 
že podporuje sbližování dohledu 
a předkládá stanoviska Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

4. Orgán pro pojišťovnictví podporuje 
finanční udržitelnost a silný finanční trh 
Unie s cílem přispívat: i) k lepšímu 
fungování a konkurenceschopnosti 
vnitřního trhu, na základě finančního 
začlenění a rovných podmínek, jež 
zabrání systémovým a přeshraničním 
rizikům a napraví je, a včetně především 
vysoké, účinné, jednotné a evropské
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
vkladatelů, investorů a jiných 
zúčastněných stran, jako i veřejných 
finančních prostředků, iii) k zajištění 
integrity, transparentnosti, účinnosti 
a správného fungování finančních trhů
a k jeho udržitelné součinnosti s reálnou 
ekonomikou, iv) ke snížení procykličnosti 
finanční oblasti a obecně k zachování
krátkodobé, střednědobě a dlouhodobé
stability finančního systému, v) k podpoře 
bezproblémového provádění měnové 
politiky na trzích a ke kontrole 
bankovních vkladů a institučních fondů, 
vi) k dosažení cílů eurozóny a vii) 
k posílení koordinace dohledu na 
mezinárodní úrovni při posílení globální 
konkurenceschopnosti a podpory 
finančního rozvoje méně rozvinutých 
hospodářství. Za tímto účelem přispívá 
orgán pro pojišťovnictví k zajištění 
jednotné, účinné a efektivní harmonizaci 
a uplatňování práva Unie podle čl. 1 odst. 
2 výše tím, že podporuje integraci 
a sbližování dohledu a předkládá 
stanoviska Evropskému parlamentu, Radě 
a Komisi a provádí hospodářské analýzy 
trhů, aby napomohl dosažení cílů orgánu 
pro pojišťovnictví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 200
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem orgánu pro pojišťovnictví je 
přispívat: i) k lepšímu fungování vnitřního 
trhu, včetně především vysoké, účinné 
a jednotné úrovně regulace a dohledu, ii) 
k ochraně vkladatelů a investorů, iii) 
k zajištění integrity, účinnosti a správného 
fungování finančních trhů, iv) k zachování 
stability finančního systému, a v) 
k posílení koordinace dohledu na 
mezinárodní úrovni. Za tímto účelem 
přispívá orgán pro pojišťovnictví 
k zajištění jednotného, účinného 
a efektivního uplatňování práva 
Společenství podle čl. 1 odst. 2 výše tím, 
že podporuje sbližování dohledu 
a předkládá stanoviska Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

4. Cílem orgánu pro pojišťovnictví je 
přispívat: i) k lepšímu fungování vnitřního 
trhu, včetně především vysoké, účinné 
a jednotné úrovně regulace a dohledu, ia) 
k zabránění regulační arbitráži a nekalé 
hospodářské soutěži mezi členskými státy 
při tvrdosti v oblasti dohledu a vymáhání 
nařízení, ii) k ochraně vkladatelů 
a investorů, iii) k zajištění integrity, 
účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni 
a (vi) k rozvoji společných metodik 
posuzování účinku charakteristik 
produktů a distribuce na finanční situaci 
institucí a na ochranu spotřebitelů s cílem 
přispět k rovným podmínkám. Za tímto 
účelem přispívá orgán pro pojišťovnictví 
k zajištění jednotného, účinného 
a efektivního uplatňování práva Unie podle 
čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem orgánu pro pojišťovnictví je 4. Cílem orgánu pro pojišťovnictví je 
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přispívat: i) k lepšímu fungování vnitřního 
trhu, včetně především vysoké, účinné 
a jednotné úrovně regulace a dohledu, ii) 
k ochraně pojistníků a ostatních 
oprávněných osob, iii) k zajištění integrity, 
efektivity a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá orgán pro 
pojišťovnictví k zajištění jednotného, 
účinného a efektivního uplatňování práva 
Společenství podle čl. 1 odst. 2 výše tím, 
že podporuje sbližování dohledu 
a předkládá stanoviska Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

přispívat: i) k lepšímu fungování vnitřního 
trhu, včetně především vysoké, účinné 
a jednotné úrovně regulace a dohledu, ii) 
k ochraně pojistníků a ostatních 
oprávněných osob, iii) k zajištění integrity, 
efektivity a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni, 
a to s ohledem na potřebu posílit 
hospodářskou soutěž a inovace na 
vnitřním trhu a zajistit celosvětovou 
konkurenceschopnost, a vi) k předcházení 
regulační arbitráži a k vytváření rovných 
podmínek. Za tímto účelem přispívá orgán 
pro pojišťovnictví k zajištění jednotného, 
účinného a efektivního uplatňování práva 
EU podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že 
podporuje sbližování dohledu a předkládá 
stanoviska Evropskému parlamentu, Radě 
a Komisi a provádí hospodářské analýzy 
trhů, aby napomohl dosažení cílů orgánu 
pro pojišťovnictví. Orgán pro 
pojišťovnictví přihlíží k mezinárodně 
schváleným normám a postupům.

Or. en

Odůvodnění

Orgán pro pojišťovnictví by měl zohlednit mezinárodní osvědčené postupy a normy.

Pozměňovací návrh 202
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem orgánu pro pojišťovnictví je 
přispívat: i) k lepšímu fungování vnitřního 
trhu, včetně především vysoké, účinné 
a jednotné úrovně regulace a dohledu, ii) 
k ochraně pojistníků a ostatních 
oprávněných osob, iii) k zajištění integrity, 

4. Cílem orgánu pro pojišťovnictví je 
přispívat: i) k lepšímu fungování vnitřního 
trhu, včetně především vysoké, účinné 
a jednotné úrovně regulace a dohledu, ii) 
k ochraně vkladatelů a investorů, iii) 
k zajištění integrity, účinnosti a správného 
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efektivity a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá orgán pro 
pojišťovnictví k zajištění jednotného, 
účinného a efektivního uplatňování práva 
Společenství podle čl. 1 odst. 2 výše tím, 
že podporuje sbližování dohledu 
a předkládá stanoviska Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

fungování finančních trhů, iv) k zachování 
stability finančního systému, v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni, 
a vi) k prevenci regulační arbitráže. Za 
tímto účelem přispívá orgán pro 
pojišťovnictví k zajištění jednotného, 
účinného a efektivního uplatňování práva 
Unie podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že 
podporuje sbližování dohledu a předkládá 
stanoviska Evropskému parlamentu, Radě 
a Komisi.

Or. en

Odůvodnění

vi) odůvodnění vyplývá z textu pozměňovacího návrhu

Pozměňovací návrh 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem orgánu pro pojišťovnictví je 
přispívat: i) k lepšímu fungování vnitřního 
trhu, včetně především vysoké, účinné 
a jednotné úrovně regulace a dohledu, ii) 
k ochraně pojistníků a ostatních 
oprávněných osob, iii) k zajištění integrity, 
efektivity a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k posílení
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá orgán pro 
pojišťovnictví k zajištění jednotného, 
účinného a efektivního uplatňování práva 
Společenství podle čl. 1 odst. 2 výše tím, 
že podporuje sbližování dohledu 
a předkládá stanoviska Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi.

4. Cílem orgánu pro pojišťovnictví je 
přispívat: i) k lepšímu fungování vnitřního 
trhu, včetně především vysoké, účinné 
a jednotné úrovně regulace a dohledu, ii) 
k ochraně vkladatelů a investorů, iii) 
k zajištění integrity, účinnosti a správného 
fungování finančních trhů, iv) k zachování 
stability finančního systému, v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni 
a (vi) k rozvoji společných metodik 
posuzování účinku charakteristik 
produktů a distribuce na finanční situaci 
institucí a na ochranu spotřebitelů s cílem 
přispět k rovným podmínkám. Za tímto 
účelem přispívá orgán pro pojišťovnictví 
k zajištění jednotného, účinného 
a efektivního uplatňování práva Unie podle 
čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.
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Or. en

Odůvodnění

 vii): vzhledem ke zkušenostem z let 2008/2009 by měly být na úrovni celého Společenství 
prováděny stresové testy, včetně hodnocení vlivu na zákazníky, a to za použití společných 
metod, čímž by se vytvořily rovné podmínky při zvažování záchranných opatření.  

Pozměňovací návrh 204
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Orgán pro pojišťovnictví je součástí 
Evropského systému orgánů finančního 
dohledu (dále jen „ESFS“), který působí 
jako síť orgánů dohledu, jak je dále 
stanoveno v článku 39.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pro účely koherentnosti je znění tohoto odstavce vloženo do článku 1a (nového).

Pozměňovací návrh 205
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění 
spolupracuje s Evropským výborem pro 
systémová rizika (dále jen „ESRB“), jak je 
stanoveno v článku 21 tohoto nařízení.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Pro účely koherentnosti je znění tohoto odstavce vloženo do článku 1a (nového).

Pozměňovací návrh 206
Marianne Thyssen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pří plnění úkolů uložených tímto 
nařízením jedná orgán pro pojišťovnictví 
nezávisle a objektivně ve výlučném zájmu 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní zajistit regulační, kontrolní, institucionální a finanční nezávislost evropských 
orgánů dohledu. Proto je navrhováno, aby se do zařízení začlenilo jednoznačné ustanovení 
týkající se nezávislosti evropských orgánů dohledu. Toto ustanovení by doplnilo jiná 
ustanovení nařízení, která upravují nezávislost mj. předsedy evropského orgánu dohledu.

Pozměňovací návrh 207
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Evropský systém finančního dohledu

1. Orgán pro pojišťovnictví je součástí 
evropského systému finančního dohledu, 
jehož hlavním cílem je zajistit, aby právní 
předpisy pro finanční odvětví byly náležitě 
provedeny v zájmu zachování finanční 
stability, čímž by se zajistila důvěra ve 
finanční systém jako celek a v dostatečné 
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míře ochránili klienti finančních služeb.
2. Evropský systém finančního dohledu 
zahrnuje:
a) evropský výbor pro systémová rizika, 
vytvořený nařízením (EU) č. .../... [ESRB];
b) evropský orgán dohledu (cenné papíry 
a trhy) vytvořený nařízením (EU) č. .../... 
[ESMA]; 
c) evropský orgán dohledu (bankovnictví) 
vytvořený nařízením (EU) č. .../... [EBA]; 
d) orgán pro pojišťovnictví; 
e) evropský orgán dohledu (Smíšený 
výbor) podle článku 40;
f) orgány v členských státech uvedené 
v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. .../... 
[ESMA], nařízení (EU) č. …/2009 
[EIOPA] a nařízení (EU) č. …/… [EBA];
g) Komisi pro účely provádění úkolů 
uvedených v článcích 7 a 9;
3. Prostřednictvím Smíšeného výboru 
evropských orgánů dohledu, zřízeného 
článkem 40, orgán pro pojišťovnictví 
pravidelně a úzce spolupracuje 
s Evropským výborem pro systémová 
rizika a Evropským orgánem dohledu 
(bankovnictví) a s Evropským orgánem 
dohledu (pro cenné papíry a trhy), 
zajišťuje s nimi meziodvětvovou 
jednotnost činnosti a vyjednává společné 
postoje v oblasti dohledu nad finančními 
konglomeráty a v dalších meziodvětvových 
otázkách.
4. Podle zásady loajální spolupráce 
v souladu s čl. 13 odst. 2 Smlouvy 
o Evropské unii jednotlivé strany ESFS 
spolupracují na základě důvěry a plného 
vzájemného respektu, zejména při 
zajišťování toků náležitých a spolehlivých 
informací mezi nimi.

Or. en
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Odůvodnění

Evropský systém finančního dohledu by měl být homogenní, neměl by být pouhým součtem 
různých a nekoordinovaných orgánů. Měla by být zajištěna úzká spolupráce.

Pozměňovací návrh 208
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Evropský systém finančního dohledu

1. Orgán pro pojišťovnictví je součástí 
Evropského systému finančního dohledu 
(ESFS), který funguje jako integrovaná 
síť orgánů dohledu, jež seskupuje veškeré 
orgány v členských státech a Unii, které 
mají pravomoci v oblasti finančního 
dohledu, jak je stanoveno v právu Unie. 
Hlavním cílem ESFS je zajistit silný 
a důsledný dohled Unie nad finančními 
institucemi ve snaze zajistit důvěru ve 
finanční systém, podporovat udržitelný 
hospodářský růst Unie a sloužit potřebám 
podniků a občanů.
2. ESFS má tyto členy:
a) evropský výbor pro systémová rizika, 
vytvořený nařízením (EU) č. .../... [ESRB];
b) evropský orgán dohledu (cenné papíry 
a trhy) vytvořený nařízením (EU) č. .../... 
[ESMA];
c) evropský orgán dohledu (bankovnictví) 
vytvořený nařízením (EU) č. .../... [EBA];
d) orgán pro pojišťovnictví;
e) Smíšený výbor evropských orgánů 
dohledu (JCESA) podle článku 40;
f) orgány v členských státech uvedené 
v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. .../... 
[ESMA], nařízení (EU) č. …/2009 
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[EIOPA] a nařízení (EU) č. …/… [EBA];
g) Komisi pro účely provádění úkolů 
uvedených v článcích 7 a 9;
3. Všechny strany ESFS spolupracují na 
základě důvěry a plného vzájemného 
respektu podle zásady loajální spolupráce 
v souladu s čl. 13 odst. 2 Smlouvy 
o Evropské unii. 
4. Všechny finanční instituce podléhají 
právně závazným aktům na základě práva 
Unie a dohledu příslušných orgánů, jež 
jsou stranami ESFS. 
5. ESFS nesmí příslušný orgánům bránit 
ve výkonu vnitrostátních pravomocí 
v oblasti dohledu v souladu s právně 
závaznými akty Unie a s mezinárodními 
obezřetnostními zásadami v oblasti 
bankovního dohledu.
6. Pouze orgány dohledu začleněné do 
ESFS jsou oprávněny k dohledu nad 
finančními institucemi Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „finančními institucemi“ se rozumí 
pojišťovny podle definice ve směrnici 
98/78/ES, zajišťovny podle definice ve 
směrnici 2005/68/ES, instituce 
zaměstnaneckého penzijního pojištění 
zahrnuté ve směrnici 2003/41/ES 
a finanční konglomeráty podle definice ve 
směrnici 2002/87/ES;

(1) „finančními institucemi“ se rozumí 
podniky, jejichž hlavní podnikatelskou 
činností je příjem vkladů, poskytování 
úvěrů, poskytování pojišťovacích služeb 
nebo jiných finančních služeb svým 
klientům nebo členům či realizace 
finančních investic nebo obchodní činnost 
na vlastní účet, a jiné podniky nebo 
subjekty působící v Unii, jejichž 
podnikatelská činnost je podobné povahy, 
i když nepřicházejí do přímého vztahu se 
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širokou veřejností;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) „systémovým rizikem“ se rozumí 
riziko rozvratu finančních služeb, které je 
způsobeno výrazným narušením celého 
finančního systému nebo jeho části 
a které může mít závažné negativní 
dopady na reálnou ekonomiku. V této 
souvislosti může být jakýkoli druh 
finanční instituce a zprostředkovatele, 
trhu, infrastruktury a nástroje systémově 
významný.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) „přeshraničním rizikem“ se rozumí 
riziko způsobené hospodářskou 
nerovnováhou nebo finančními 
poruchami v celé Unii nebo v jejích 
částech, které mohou mít výrazně 
negativní dopady na transakce mezi 
hospodářskými subjekty dvou nebo více 
členských států, na fungování vnitřního 
trhu nebo na veřejné finance Unie nebo 
jakéhokoli z jejích členských států. 
V tomto ohledu může být jakýkoli druh 
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hospodářského a finančního rizika 
přeshraničním rizikem.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Wolf Klinz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pří plnění úkolů uložených tímto 
nařízením jedná orgán pro pojišťovnictví 
nezávisle a objektivně ve výlučném zájmu 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Všechny tři evropské orgány dohledu by měly pracovat v nejlepším zájmu celé EU.

Pozměňovací návrh 213
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vnitrostátní orgány dohledu působí 
jakožto členové orgánu pro pojišťovnictví 
jako orgány s celoevropským rozměrem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 214
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgán pro pojišťovnictví má sídlo ve
Frankfurtu.

Orgán pro pojišťovnictví má sídlo v [...].

Or. en

Odůvodnění

Závěry ze schůze Evropské rady ze dne 13. prosince 2003 zdůrazňují, že: „Zástupci členských 
států, kteří se setkali na úrovni hlav států a vlád, souhlasily s upřednostněním přistupujících 
států po jejich vstupu do Unie při stanovování sídel budoucích úřadů nebo agentur, čímž není 
dotčena skutečnost, že pokud bude vytvořen Úřad evropského veřejného žalobce, bude jeho 
sídlo v Lucemburku v souladu s rozhodnutím ze dne 8. dubna 1965.“

Pozměňovací návrh 215
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán pro pojišťovnictví má následující 
úkoly:

1. Za účelem zajištění účinného 
a důsledného dohledu Unie nad 
finančními institucemi má orgán pro 
pojišťovnictví následující úkoly:

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přispívat k vytváření kvalitních a) přispívat k vytváření kvalitních 
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společných norem a zásad regulace 
a dohledu, zejména předkládáním 
stanovisek orgánům Společenství
a přípravou pokynů, doporučení a návrhů 
technických norem, které budou vycházet 
z právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 
2;

společných norem a zásad regulace 
a dohledu, zejména předkládáním 
stanovisek orgánům Unie a přípravou 
pokynů, doporučení a návrhů technických 
norem, které budou vycházet z právních 
předpisů uvedených v tomto nařízení 
a v čl. 1 odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přispívat k jednotnému uplatňování 
právních předpisů Společenství, zejména 
tak, že bude přispívat ke společné kultuře 
dohledu, zajišťovat jednotné, účinné 
a efektivní uplatňování právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2, zabraňovat 
regulační arbitráži, zprostředkovávat 
a urovnávat spory mezi vnitrostátními
orgány dohledu, podporovat jednotné 
působení kolegií orgánů dohledu a přijímat 
opatření v mimořádných situacích;

b) přispívat k jednotnému uplatňování 
právních předpisů Unie, zejména tak, že 
bude přispívat ke společné kultuře dohledu, 
zajišťovat jednotné, účinné a efektivní 
uplatňování právních předpisů uvedených 
v čl. 1 odst. 2, zabraňovat regulační 
arbitráži, zprostředkovávat a urovnávat 
spory mezi příslušnými orgány, zajišťovat 
účinný a jednotný dohled nad finančními 
institucemi s celoevropským rozměrem 
a jednotné působení kolegií orgánů 
dohledu a přijímat opatření mj.
v mimořádných situacích;

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zahrnutí dohledu nad finančními institucemi s celoevropským rozměrem.
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Pozměňovací návrh 218
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přispívat k jednotnému uplatňování 
právních předpisů Společenství, zejména 
tak, že bude přispívat ke společné kultuře 
dohledu, zajišťovat jednotné, účinné 
a efektivní uplatňování právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2, zabraňovat 
regulační arbitráži, zprostředkovávat 
a urovnávat spory mezi vnitrostátními
orgány dohledu, podporovat jednotné 
působení kolegií orgánů dohledu a přijímat 
opatření v mimořádných situacích;

b) přispívat k jednotnému uplatňování 
norem a právních předpisů, zejména tak, 
že přispívá ke společné kultuře dohledu, 
zajišťovat jednotné, účinné a efektivní 
uplatňování tohoto nařízení a právních 
předpisů uvedených v čl. 1 odst. 2, 
zabraňovat regulační arbitráži, 
zprostředkovávat a urovnávat spory mezi 
příslušnými orgány, zajišťovat jednotné 
působení kolegií orgánů dohledu a přijímat 
opatření mj. v mimořádných situacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporovat delegování úkolů 
a povinností mezi vnitrostátními orgány 
dohledu;

c) podněcovat a podporovat delegování 
úkolů a povinností mezi příslušnými 
orgány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 220
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) úzce spolupracovat s oddělením 
orgánu pro pojišťovnictví, které má za 
úkol ochranu investorů a povolování 
a monitorování produktů a jejich uvádění 
na trh, a to zejména tím, že bude orgánu 
pro pojišťovnictví poskytovat informace 
nezbytné pro dosažení takové spolupráce;

Or. en

Odůvodnění

Orgánu pro pojišťovnictví by měl být svěřen úkol chránit investory. Tímto úkolem by měl být 
pověřen pouze jeden orgán dohledu, avšak je potřeba, aby mu při tom byla poskytována 
podpora. To je způsob, jak se co nejvíce přiblížit tzv. modelu „dvou vrcholů“, aniž by se 
musela radikálně měnit všechna tři navrhovaná nařízení o ESFS. 

Pozměňovací návrh 221
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) provádět srovnávací hodnocení činnosti 
vnitrostátních orgánů dohledu pro posílení 
jednotnosti výsledků dohledu;

e) organizovat a provádět srovnávací 
hodnocení činnosti příslušných orgánů pro 
posílení jednotnosti výsledků dohledu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 222
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zakazovat obchodování s některými 
produkty nebo druhy transakcí ve snaze 
zabránit narušení ochrany investorů, 
řádného fungování a integrity finančních 
trhů či stability celého finančního systému 
v Unii nebo jeho části;

Or. en

Odůvodnění

Některé produkty jsou velmi neprůhledné a mohly by narušit fungování celého finančního 
systému.

Pozměňovací návrh 223
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) vytvořit databázi v rámci své 
pravomoci a v případech vymezených 
v právních předpisech uvedených v čl. 1 
odst. 2. Shromážděné informace budou 
přístupné všem účastníkům trhu a budou 
zahrnovat klíčové informace 
o registrovaných účastnících trhu, 
produktech, porušeních a transakcích, 
pokud je v právních předpisech uvedených 
v čl. 1 odst. 2 stanoven zákaz zveřejnění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 224
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) případně přebírat veškeré stávající 
úkoly od Výboru evropských orgánů 
dohledu nad pojišťovnami 
a zaměstnaneckými penzijními fondy;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Wolf Klinz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) požadovat, aby příslušné vnitrostátní 
orgány provedly stresové testy založené na 
společné metodice; 

Or. en

Odůvodnění

EIOPA by měl být pravomoc provádět stresové testy za účelem zajištění odolnosti systému 
a získání relevantních informací založených na formátu a metodice harmonizovaného 
podávání zpráv v souladu s článkem 17.

Pozměňovací návrh 226
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přijímat individuální rozhodnutí určená 
finančním institucím v konkrétních 

vypouští se
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případech uvedených v čl. 9 odst. 6, čl. 10 
odst. 3 a čl. 11 odst. 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) podporovat koordinaci mezi 
příslušnými orgány v souladu s článkem 
16, včetně aktivace jejich pravomocí jako 
členů orgánu pro pojišťovnictví s cílem 
dosáhnout společné reakce Unie, pokud 
jde o řešení systémových a přeshraničních 
rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zakazovat obchodování s některými 
produkty nebo druhy transakcí ve snaze 
zabránit narušení ochrany investorů, 
řádného fungování a integrity finančních 
trhů či stability celého finančního systému 
Unie nebo jeho části;

Or. en

Odůvodnění

Některé produkty jsou velmi neprůhledné a mohly by narušit fungování celého finančního 
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systému.

Pozměňovací návrh 229
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při výkonu svých pravomocí 
uvedených v odst. 2 písm. a) a d) zohlední 
orgán pro pojišťovnictví vnitrostátní 
právní předpisy členských států, jež jsou 
v souladu s právem Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Orgán pro pojišťovnictví vykonává 
veškeré výlučné pravomoci dohledu nad 
subjekty s působností v celém Společenství 
nebo hospodářskou činností s působností 
v celém Společenství, které mu jsou 
svěřeny právními předpisy uvedenými v čl. 
1 odst. 2. 

vypouští se

K tomuto účelu disponuje orgán pro 
pojišťovnictví odpovídajícími 
pravomocemi pro vyšetřování 
a prosazování, jak je uvedeno 
v příslušných právních předpisech, i pro 
případné vyměřování poplatků. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 231
Corien Wortmann-Kool

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K tomuto účelu disponuje orgán pro 
pojišťovnictví odpovídajícími 
pravomocemi pro vyšetřování 
a prosazování, jak je uvedeno v příslušných 
právních předpisech, i pro případné 
vyměřování poplatků. 

K tomuto účelu disponuje orgán pro 
pojišťovnictví odpovídajícími 
pravomocemi pro vyšetřování 
a prosazování, jak je uvedeno v příslušných 
právních předpisech, i pro případné 
vyměřování poplatků. Orgán pro 
pojišťovnictví úzce spolupracuje 
s příslušnými orgány a využívá jejich 
odborných znalostí, schopností 
a pravomocí k výkonu výlučných 
pravomocí v oblasti dohledu a k provádění 
šetření. 

Or. en

Odůvodnění

Orgán pro pojišťovnictví úzce spolupracuje s příslušnými orgány. Je zásadní, aby nová 
struktura dohledu využívala odborných znalostí, schopností a pravomocí příslušných orgánů 
k výkonu výlučných pravomocí v oblasti dohledu a k provádění šetření.

Pozměňovací návrh 232
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K tomuto účelu disponuje orgán pro 
pojišťovnictví odpovídajícími 
pravomocemi pro vyšetřování 
a prosazování, jak je uvedeno v příslušných 
právních předpisech, i pro případné 
vyměřování poplatků. 

K tomuto účelu disponuje orgán pro 
pojišťovnictví odpovídajícími 
pravomocemi pro vyšetřování 
a prosazování, jak je uvedeno v příslušných 
právních předpisech, i pro případné 
vyměřování poplatků. Orgán pro 
pojišťovnictví může k výkonu výlučných 
pravomocí v oblasti dohledu a k provádění 
šetření využívat schopností a pravomocí 
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příslušných orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K tomuto účelu disponuje orgán pro 
pojišťovnictví odpovídajícími 
pravomocemi pro vyšetřování 
a prosazování, jak je uvedeno v příslušných 
právních předpisech, i pro případné 
vyměřování poplatků. 

K tomuto účelu disponuje orgán pro 
pojišťovnictví odpovídajícími 
pravomocemi na úrovni Unie pro 
vyšetřování a prosazování, jak je uvedeno 
v příslušných právních předpisech, i pro 
případné vyměřování poplatků.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Pravomoci příslušných orgánů členských 
států, jež jsou členy orgánu pro 
pojišťovnictví
Za účelem splnění cílů orgánu pro 
pojišťovnictví mají příslušné orgány 
členského státu, jež jsou členem orgánu 
pro pojišťovnictví, pravomoc přijímat 
preventivní a nápravná opatření v oblasti 
dohledu. Tyto pravomoci se týkají 
finančních institucí a budou vykonávány 
poměrným způsobem. Patří k nim 
způsobilost:
a) požadovat a přijímat příslušné 
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informace; 
b) ukládat podmínky týkající se podávání 
zpráv a zveřejňování;
c) provádět kontroly na místě;
d) přijímat obezřetnostní opatření (včetně 
opatření s dopadem v oblasti střetu zájmů, 
dobré správy věcí veřejných, likvidity, 
provizí, dividend a politik odměňování);
e) rozdělit či oddělit činnosti retailového 
bankovnictví od obchodování a jiných 
nefinančních činností v případě, že bylo 
na základě společných kritérií posouzeno 
relevantní riziko;
f) dočasně omezit nebo zakázat některé 
produkty nebo druhy transakcí, jež by 
mohly přímo či nepřímo způsobit 
nepřiměřeně vysoké kolísání na trzích 
nebo narušit celý finanční systém Unie 
nebo jeho část, veřejné finance nebo 
reálnou ekonomiku;
g) nařídit finančním institucím, aby 
působily prostřednictvím pobočky 
v případě, že bylo podle společných kritérií 
posouzeno relevantní vnitřní riziko;
h) ukládat odrazující pokuty;
i) prohlašovat vedoucí pracovníky 
a ředitele za nezpůsobilé;
j) odvolávat vedení či Výbor;
k) dočasně zasahovat do činnosti 
finančních institucí;
l) odnímat výhody omezeného ručení 
významným akcionářům finančních 
institucí, pokud nejednají v zájmu 
společnosti, tedy v případech, jako je 
nedostatečná transparentnost, odvážné 
poskytování či přijímání úvěrů nebo 
závažné a soustavné porušování pravidel;
m) rozšířit finanční odpovědnost 
vedoucích pracovníků, ředitelů či 
finančních institucí, jež se dopustí 
závažného a soustavného porušování 
pravidel nebo se takového porušování 
účastní, nebo kteří mají nepřiměřený 
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systém pobídek pro své služby; 
n) zajišťovat případná prohlášení 
vedoucích pracovníků a ředitelů 
o zájmech, činnostech a aktivech;
o) požadovat vytvoření režimu 
podrobného řešení, který bude pravidelně 
aktualizován a jenž bude zahrnovat 
strukturovaný mechanismus včasného 
zásahu, rychlá nápravná opatření 
a pohotovostní plán pro případ krachu;
p) rušit licence a odnímat povolení; a
q) schvalovat protokoly pro dosažení co 
nejrychlejší a nejsystematičtější společné 
reakce na úrovni Unie s cílem zabránit 
narušením trhu nebo je napravit.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Technické normy Jednotný kodex

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. Ve snaze zajistit účinný a jednotný 
dohled Unie nad finančními institucemi 
přijme Komise při zohlednění 
mezinárodních zásad uznávaných Unií či 
kodifikovaných v právních předpisech 
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Unie regulační normy a schválí normy 
v oblasti dohledu, aby prostřednictvím 
nařízení či rozhodnutí dosáhla vytvoření 
„Jednotného kodexu Unie pro finanční 
dohled“ (Jednotný kodex).

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. -1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b. Jednotný kodex:
a) stanoví definice obsažené v právních 
předpisech Unie;
b) určí společné prvky pro požadavky na 
podávání zpráv a zveřejňování obsažené 
v právních předpisech Unie;
c) stanoví nezbytné prvky s cílem zajistit 
účinné postupy spolupráce, včetně 
posouzení rizik v oblasti dohledu a sdílení 
informací podle požadavků právních 
předpisů Unie;
d) určí vhodné normy v oblasti regulace 
a dohledu pro vyřizování včasných 
varování a doporučení ESRB týkajících se 
celé Unie nebo její významné části;
e) určí vhodné normy v oblasti regulace 
a dohledu pro řešení přeshraničních rizik 
zjištěných orgánem pro pojišťovnictví 
nebo orgány EU v celé Unii nebo v její 
významné části; a
f) určí vhodné normy v oblasti regulace 
a dohledu, pokud jde o podávání zpráv, 
zveřejňování a obezřetnostní požadavky 
pro relevantní společnosti využívající 
pákového efektu a investičních nástrojů 
a působících v celé Unii, pro prevenci 
systémových rizik a nápravu 
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přeshraničních rizik.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán pro pojišťovnictví může 
připravovat technické normy v oblastech 
konkrétně stanovených právními předpisy
uvedenými v čl. 1 odst. 2. Své návrhy 
norem předkládá Komisi ke schválení. 

1. Orgán pro pojišťovnictví může 
připravovat technické normy pro doplnění, 
aktualizaci a změnu prvků, jež nejsou 
podstatné pro právní předpisy uvedené
v čl. 1 odst. 2. Tyto technické normy 
nepředstavují strategická rozhodnutí 
a jejich obsah je omezen právními 
předpisy, z nichž vycházejí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 - pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán pro pojišťovnictví může
připravovat technické normy v oblastech 
konkrétně stanovených právními předpisy 
uvedenými v čl. 1 odst. 2. Své návrhy 
norem předkládá Komisi ke schválení. 

1. Orgán pro pojišťovnictví připravuje
technické normy v oblastech konkrétně 
stanovených tímto nařízením a právními 
předpisy uvedenými v čl. 1 odst. 2 nebo na 
žádost Komise. Technické normy 
nezahrnují politické volby a odrážejí 
zásadu proporcionality. Své návrhy norem 
předkládá Komisi k přijetí jako aktů 
v přeneseně pravomoci (regulační normy) 
nebo ke schválení jako prováděcích aktů 
(normy v oblasti dohledu) v souladu 
s tímto nařízením a s právními předpisy 
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uvedenými v čl. 1 odst. 2. Návrh norem se 
předloží zároveň Evropskému parlamentu 
a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Kay Swinburne

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 - pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Orgán pro pojišťovnictví může 
připravovat technické normy v oblastech 
konkrétně stanovených právními předpisy 
uvedenými v čl. 1 odst. 2. Své návrhy 
norem předkládá Komisi ke schválení.

1. Orgán pro pojišťovnictví může 
připravovat technické normy v oblastech 
konkrétně stanovených právními předpisy 
uvedenými v čl. 1 odst. 2. Technické 
normy nezahrnují strategická rozhodnutí 
a jejich obsah je omezen legislativními 
akty, z nichž vycházejí.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením návrhu Komisi 
uspořádá orgán pro pojišťovnictví 
v případě potřeby otevřené veřejné 
konzultace o technických normách
a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosů.

Orgán pro pojišťovnictví uspořádá se 
všemi zúčastněnými stranami před 
vydáním pokynů a doporučení otevřené 
veřejné konzultace a před přijetím návrhu 
technických norem provede analýzu 
potenciálních souvisejících nákladů 
a přínosů. Orgán pro pojišťovnictví 
požádá o stanovisko nebo radu skupinu 
zúčastněných stran v oblasti pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckých penzijních 
fondů, jak je uvedeno v článku 22.
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Or. en

Pozměňovací návrh 242
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
orgán pro pojišťovnictví v případě potřeby
otevřené veřejné konzultace o technických 
normách a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosů. 

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
orgán pro pojišťovnictví otevřené veřejné 
konzultace se všemi zúčastněnými 
stranami a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosů, pokud 
takové konzultace a analýzy nejsou 
nepřiměřené s ohledem na oblast 
působnosti a dopad dotčených 
technických norem nebo na zvláštní 
naléhavost věci. Orgán pro pojišťovnictví 
požádá o stanovisko nebo radu skupinu 
zúčastněných stran v oblasti pojištění, 
zajištění a zaměstnaneckého penzijního 
pojištění, jak je uvedeno v článku 22.  

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Článek 7 – odstavec 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
orgán pro pojišťovnictví v případě potřeby
otevřené veřejné konzultace o technických 
normách a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosů.

.

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
orgán pro pojišťovnictví otevřené veřejné 
konzultace o technických normách 
a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosů. Orgán pro 
pojišťovnictví provede zhodnocení dopadu 
na technické normy. 
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Or. it

Odůvodnění

Závazné technické normy by měly být podrobeny zhodnocení dopadu, které by zaručilo, že 
tyto normy nepřekročí technické detaily a že si nevyžádají politická rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 244
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
orgán pro pojišťovnictví v případě potřeby
otevřené veřejné konzultace o technických 
normách a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosů. 

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
orgán pro pojišťovnictví otevřené veřejné 
konzultace o technických normách 
a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosů.

Or. en

Odůvodnění

V novém rámci dohledu by se mělo plně uplatnit zlepšení právní úpravy a proporcionalita. 
Konzultace a zhodnocení dopadů „v případě potřeby“ nestačí. Veřejné konzultace a analýzy 
nákladů a přínosů musí být při vypracovávání technických norem, pokynů a doporučení 
prováděny systematicky, aby se zajistila transparentnost a zvýšila účinnost. 

Pozměňovací návrh 245
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do tří měsíců od obdržení návrhů norem 
rozhodne Komise o tom, zda návrhy 
schválí. Komise může tuto lhůtu 
prodloužit o jeden měsíc. Komise může 
schválit návrhy norem pouze částečně 
nebo v pozměněném znění, jestliže to 
vyžaduje zájem Společenství.

Do tří měsíců od obdržení návrhů 
technických norem Komise návrhy norem 
v oblasti dohledu schválí, pokud jsou 
v souladu s právními předpisy Unie. Ve 
stejné lhůtě Komise může přijmout návrhy 
technických norem v pozměněném znění, 
jestliže byly vypracovány jako regulační 
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normy. Komise může v obou případech 
tuto lhůtu prodloužit o jeden měsíc.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do tří měsíců od obdržení návrhů norem 
rozhodne Komise o tom, zda návrhy 
schválí. Komise může tuto lhůtu prodloužit 
o jeden měsíc. Komise může schválit 
návrhy norem pouze částečně nebo 
v pozměněném znění, jestliže to vyžaduje 
zájem Společenství. 

Do tří měsíců od obdržení návrhů norem 
rozhodne Komise o tom, zda návrhy 
schválí, zamítne či pozmění. Komise může 
tuto lhůtu prodloužit o jeden měsíc. 
Komise informuje o svém rozhodnutí 
Evropský parlament a Radu a uvede své 
důvody. 

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do tří měsíců od obdržení návrhů norem 
rozhodne Komise o tom, zda návrhy 
schválí. Komise může tuto lhůtu prodloužit 
o jeden měsíc. Komise může schválit 
návrhy norem pouze částečně nebo 
v pozměněném znění, jestliže to vyžaduje 
zájem Společenství.

Do tří měsíců od obdržení návrhů norem 
rozhodne Komise o tom, zda návrhy 
schválí. Komise může tuto lhůtu prodloužit 
o jeden měsíc. 

Or. en
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Odůvodnění

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Pozměňovací návrh 248
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže Komise normy neschválí nebo je 
schválí jen částečně či v pozměněném 
znění, oznámí orgánu pro pojišťovnictví 
důvody pro tento postup.

Jestliže má Komise v úmyslu normy 
neschválit, pošle návrh norem zpět orgánu 
pro pojišťovnictví a písemně vysvětlí 
důvody, proč jsou tyto normy v rozporu 
s veřejným zájmem Unie, zásadou 
proporcionality či integrací vnitřního 
trhu. Do šesti týdnů ode dne od obdržení 
těchto písemných důvodů Komise upraví 
orgán pro pojišťovnictví návrh norem tak, 
aby náležitě zohlednil obavy Komise.

Or. en

Odůvodnění

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement 
a technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose 
a draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.
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Pozměňovací návrh 249
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže Komise normy neschválí nebo je 
schválí jen částečně či v pozměněném 
znění, oznámí orgánu pro pojišťovnictví 
důvody pro tento postup. 

Jestliže Komise normy neschválí, navrhne 
pozměněné znění a pošle návrh norem 
zpět orgánu pro pojišťovnictví. Orgán pro 
pojišťovnictví může návrh norem 
pozměnit na základě změn navrhovaných 
Komisí a může návrh norem opětovně 
předložit Komisi ke schválení. 

Or. en

Odůvodnění

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Pozměňovací návrh 250
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže Komise normy neschválí nebo je 
schválí jen částečně či v pozměněném 
znění, oznámí orgánu pro pojišťovnictví 
důvody pro tento postup.

Komise v každém případě oznámí své 
rozhodnutí orgánu pro pojišťovnictví, 
Evropskému parlamentu a Radě a uvede
důvody pro tento postup.

Or. en
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Pozměňovací návrh 251
Danuta Jazłowiecka

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do jednoho měsíce od obdržení návrhů 
pozměněných norem rozhodne Komise 
o tom, zda návrhy schválí nebo zamítne 
a oznámí své rozhodnutí Evropskému 
parlamentu a Radě a uvede důvody pro 
tento postup.

Or. en

Odůvodnění

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to  decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Pozměňovací návrh 252
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme regulační normy jako akty 
v přenesené pravomoci v souladu s články 
7a až 7d nařízení Komise a schválí normy 
v oblasti dohledu jako prováděcí akty 
v souladu s postupem podle článku 291 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 253
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise schválí či zamítne normy 
pozměněné orgánem pro pojišťovnictví do 
jednoho měsíce ode dne, kdy je obdržela.

Or. en

Odůvodnění

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Pozměňovací návrh 254
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise tyto normy přijímá v podobě 
nařízení nebo rozhodnutí, která budou 
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské 
unie.

2. Po dokončení řádného postupu se 
normy zveřejní v Úředním věstníku 
Evropské unie pod názvem Delegované 
normy EU nebo Prováděcí normy EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 255
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jednotný kodex je pravidelně 
aktualizován a upravován v souladu 
s právem Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Orgán pro pojišťovnictví ve své 
výroční zprávě uvede, které vnitrostátní 
orgány neplní normy v oblasti regulace 
nebo dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Výkon přenesení pravomoci

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jež stanoví technické normy 
uvedené v článku 7, se udělí Komisi na 
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dobu neurčitou. 
2. Jakmile Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci, oznámí to současně 
Evropskému parlamentu i Radě.
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 7b až 
7d.
4. Ve zprávě uvedené v článku 35 
informuje orgán pro pojišťovnictví 
Evropský parlament a Radu o technických 
normách, které byly schváleny, a 
o veškerých vnitrostátních orgánech, které 
se jimi neřídí.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Výkon přenesení pravomoci

1. Pravomoc přijímat regulační normy 
uvedené v článku 7 je svěřena Komisi na 
dobu neurčitou, pokud nebude stanoveno 
jinak v odvětvových právních předpisech. 
2. Jakmile Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci, oznámí to současně 
Evropskému parlamentu i Radě.
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 7b a 7c.

Or. en
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Pozměňovací návrh 259
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7b
Odvolání přenesení pravomocí

1. Přenesení pravomoci uvedené v článku 
7 může zrušit Evropský parlament nebo 
Rada.
2. Orgán, který zahájil vnitřní postup 
směřující k rozhodnutí, zda přenesení 
pravomocí odvolat, informuje o této 
skutečnosti druhý orgán a Komisi, 
přičemž uvede pravomoci, jež by mohly 
být předmětem odvolání.
3. Rozhodnutí o odvolání ukončí 
přenesení pravomocí v něm uvedených. 
Rozhodnutí nabude účinnosti okamžitě, 
nebo k budoucímu datu, které určí. 
Rozhodnutí nebude mít dopad na platnost 
aktů v přenesené pravomoci, které jsou již 
v platnosti. Zveřejní se v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

To je vhodné v rámci nového postupu projednávání ve výborech. Parlament by neměl mít 
povinnost předkládat písemné odůvodnění pro odvolání. 
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Pozměňovací návrh 260
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Článek 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 c

Námitky vůči aktům v přenesené 
pravomoci

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
podat námitku vůči aktu v přenesené 
pravomoci do čtyř měsíců od data 
vyhlášení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.
2. Pokud po uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku 
k aktu v přenesené pravomoci, je akt 
v přenesené pravomoci zveřejněn 
v Úředním věstníku Evropské unie 
a vstupuje v platnost v den, který je v něm 
uveden.
Před uplynutím této lhůty a ve 
výjimečných a řádně odůvodněných 
případech mohou Evropský parlament 
a Rada informovat Komisi, že nemají 
v úmyslu vznést námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci. V takových 
případech je akt v přenesené pravomoci 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstupuje v platnost v den, který je 
v něm uveden.
3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznese námitku k aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí.

Or. en

Odůvodnění

To je vhodné v rámci nového postupu projednávání ve výborech. Parlament by neměl mít 
povinnost předkládat písemné odůvodnění pro námitky. 
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Pozměňovací návrh 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7b
Odvolání přenesení pravomocí

1. Přenesení pravomoci uvedené v článku 
7 může zrušit Evropský parlament nebo 
Rada.
2. Orgán, který zahájil vnitřní postup 
vedoucí k rozhodnutí o zrušení přenesení 
pravomoci, bude usilovat o to, aby
informoval druhý orgán a Komisi 
v přiměřené lhůtě před přijetím 
konečného rozhodnutí a uvede přenesené 
pravomoci, kterých by se zrušení mohlo 
týkat, a možné důvody pro toto zrušení.
3. Rozhodnutí o zrušení obsahuje důvody 
zrušení a ukončí přenesení pravomocí 
uvedených v tomto rozhodnutí. 
Rozhodnutí nabude účinnosti okamžitě, 
nebo k budoucímu datu, které určí. 
Rozhodnutí nebude mít dopad na platnost 
technických norem, které jsou již 
v platnosti. Zveřejní se v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 262
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7b
Odvolání přenesení pravomocí

1. Přenesení pravomoci uvedené v článku 
7 může zrušit Evropský parlament nebo 
Rada.
2. Orgán, který zahájil vnitřní postup 
vedoucí k rozhodnutí o zrušení přenesení 
pravomoci, bude usilovat o to, aby
informoval druhý orgán a Komisi 
v přiměřené lhůtě před přijetím 
konečného rozhodnutí a uvede přenesené 
pravomoci, kterých by se zrušení mohlo 
týkat, a možné důvody pro toto zrušení.
3. Rozhodnutí o odvolání nabude 
účinnosti okamžitě, nebo k budoucímu 
datu, které určí. Rozhodnutí nebude mít 
dopad na platnost aktů v přenesené 
pravomoci, které jsou již v platnosti. 
Zveřejní se v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Článek 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 c
Námitky k technickým normám

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
podat námitku vůči aktu v přenesené 
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pravomoci do čtyř měsíců od data 
vyhlášení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta může 
prodloužit o dva měsíce.
2. Pokud po uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku 
k aktu v přenesené pravomoci, je akt 
v přenesené pravomoci zveřejněn 
v Úředním věstníku Evropské unie 
a vstupuje v platnost v den, který je v něm 
uveden. 
Před uplynutím této lhůty a ve 
výjimečných a řádně odůvodněných 
případech mohou Evropský parlament 
a Rada informovat Komisi, že nemají 
v úmyslu vznést námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci. V takových 
případech je akt v přenesené pravomoci 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstupuje v platnost v den, který je 
v něm uveden.
3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznese námitku k technické normě, tento 
akt v platnost nevstoupí. Orgán, který 
vznese námitku, uvede důvody pro 
vznesení námitky k aktu v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 c
Námitky k aktům v přenesené pravomoci

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
podat námitku vůči aktu v přenesené 
pravomoci do čtyř měsíců od data 
vyhlášení. Z podnětu Evropského 
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parlamentu nebo Rady se tato lhůta může 
prodloužit o dva měsíce.
2. Pokud po uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku 
k aktu v přenesené pravomoci, je akt 
v přenesené pravomoci zveřejněn 
v Úředním věstníku Evropské unie 
a vstupuje v platnost v den, který je v něm 
uveden. 
Před uplynutím této lhůty a ve 
výjimečných a řádně odůvodněných 
případech mohou Evropský parlament 
a Rada informovat Komisi, že nemají 
v úmyslu vznést námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci. V takových 
případech je akt v přenesené pravomoci 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstupuje v platnost v den, který je 
v něm uveden.
3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznese námitku k aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt v platnost nevstoupí. 
Orgán, který vznese námitku, uvede 
důvody pro vznesení námitky k aktu 
v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain<

Návrh nařízení
Článek 7 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7d
Neschválení nebo pozměnění návrhu aktů 

v přenesené pravomoci
1. V případě, že Komise neschválí návrh 
aktu v přenesené pravomoci nebo jej 
pozmění, informuje o tom orgán pro 
pojišťovnictví, Evropský parlament 
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a Radu a uvede své důvody. 
2. Evropský parlament nebo Rada mohou 
do jednoho měsíce pozvat příslušného 
komisaře spolu s předsedou orgánu pro 
pojišťovnictví na schůzi ad hoc 
příslušného výboru Evropského 
parlamentu nebo Rady, aby přednesli 
a vysvětlili své rozdílné postoje.

Or. en


