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Pozměňovací návrh 146
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o zřízení Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy 

o zřízení Evropského orgánu dohledu pro 
cenné papíry a trhy

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 účastníky 
finančního trhu 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 účastníky 
finančního trhu a trhy v celém
Společenství. Měl by být zřízen Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy, společně s 
Evropským orgánem pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění a 
Evropským orgánem pro bankovnictví 
(evropské orgány dohledu). 

(7) Evropský systém orgánů finančního 
dohledu by měl představovat síť 
vnitrostátních orgánů dohledu a orgánů 
dohledu Evropské unie, která ponechá 
každodenní dohled nad finančními 
institucemi, které nemají evropský rozměr, 
na vnitrostátní úrovni. Kolegia orgánů 
dohledu vykonávají dohled nad 
institucemi působícími přes hranice, které 
nemají evropský rozměr. Dohled nad 
institucemi s evropským rozměrem 
postupně převezme orgán ESMA. 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 pro cenné papíry a trhy, společně s 
Evropským orgánem dohledu 
(pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
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pojištění) a Evropským orgánem dohledu 
(bankovnictví) a Evropským orgánem 
dohledu (smíšený výbor). Součástí 
evropského systému finančního dohledu 
by měl být i Evropský výbor pro systémová 
rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Právní akty, které stanoví úkoly 
příslušných orgánů členských států, včetně 
vzájemné spolupráce a spolupráce s
Komisí, jsou následující: směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze 
dne 3. března 1997 o systémech pro 
odškodnění investorů , směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES 
ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti 
zúčtování v platebních systémech a v 
systémech vypořádání obchodů s cennými 
papíry , směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o 
přijetí cenných papírů ke kotování na burze 
cenných papírů a o informacích, které k 
nim mají být zveřejněny , směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o 
dohodách o finančním zajištění , směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o 
doplňkovém dozoru nad úvěrovými 
institucemi, pojišťovnami a investičními 
podniky ve finančním konglomerátu , 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o 
obchodování zasvěcených osob a 
manipulaci s trhem (zneužívání trhu) , 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(11) Právní akty, které stanoví úkoly 
příslušných orgánů členských států, včetně 
vzájemné spolupráce a spolupráce s 
Komisí, jsou následující: směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze 
dne 3. března 1997 o systémech pro 
odškodnění investorů , směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES 
ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti 
zúčtování v platebních systémech a v 
systémech vypořádání obchodů s cennými 
papíry , směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o 
přijetí cenných papírů ke kotování na burze 
cenných papírů a o informacích, které k 
nim mají být zveřejněny , směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o 
dohodách o finančním zajištění , směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o 
doplňkovém dozoru nad úvěrovými 
institucemi, pojišťovnami a investičními 
podniky ve finančním konglomerátu , 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o 
obchodování zasvěcených osob a 
manipulaci s trhem (zneužívání trhu) , 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o 
prospektu, který má být zveřejněn při 
veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování, a o změně směrnice 
2001/34/ES , směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. 
dubna 2004 o nabídkách převzetí , 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích 
finančních nástrojů , směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. 
prosince 2004 o harmonizaci požadavků na 
průhlednost týkajících se informací o 
emitentech, jejichž cenné papíry jsou 
přijaty k obchodování na regulovaném 
trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES , 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o 
předcházení zneužití finančního systému k 
praní peněz a financování terorismu , 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění 
finančních služeb pro spotřebitele na trh na 
dálku , směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o 
kapitálové přiměřenosti investičních 
podniků a úvěrových institucí 
(přepracované znění) , aniž by byla dotčena 
pravomoc Evropského orgánu pro 
bankovnictví, pokud jde o obezřetnostní 
dohled, směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 
o subjektech kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů , směrnice 
... (budoucí směrnice AIFM) a nařízení ... 
(budoucí nařízení o ratingových 
agenturách), včetně všech směrnic, 
nařízení a rozhodnutí Komise založených 
na těchto právních aktech, a jakéhokoli 
dalšího právního aktu Společenství, který 
orgánu ESMA uděluje úkoly.

2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o 
prospektu, který má být zveřejněn při 
veřejné nabídce nebo přijetí cenných 
papírů k obchodování, a o změně směrnice 
2001/34/ES , směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. 
dubna 2004 o trzích finančních nástrojů , 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o 
harmonizaci požadavků na průhlednost 
týkajících se informací o emitentech, 
jejichž cenné papíry jsou přijaty k 
obchodování na regulovaném trhu, a o 
změně směrnice 2001/34/ES , směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o 
předcházení zneužití finančního systému k 
praní peněz a financování terorismu , 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění 
finančních služeb pro spotřebitele na trh na 
dálku , směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o 
kapitálové přiměřenosti investičních 
podniků a úvěrových institucí 
(přepracované znění) , aniž by byla dotčena 
pravomoc Evropského orgánu pro 
bankovnictví, pokud jde o obezřetnostní 
dohled, směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 
o subjektech kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů , směrnice 
... (budoucí směrnice AIFM) a nařízení ... 
(budoucí nařízení o ratingových 
agenturách), včetně všech směrnic, 
nařízení a rozhodnutí Komise založených 
na těchto právních aktech, a jakéhokoli 
dalšího právního aktu Unie, který orgánu 
ESMA uděluje úkoly.

Or. en

Odůvodnění

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
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failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

Pozměňovací návrh 149
Peter Skinner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Je nutné zavést efektivní nástroj pro 
přípravu harmonizovaných technických 
norem ve finančních službách, aby se i 
pomocí jednotného kodexu zajistily stejné 
podmínky a přiměřená ochrana investorů 
a spotřebitelů v celé Evropě. V oblastech 
vymezených právem Společenství je 
vhodné a smysluplné pověřit orgán ESMA 
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 

(14) Komise by měla schválit tyto návrhy 
technických norem v souladu s právem 
Unie, aby jim dala závaznou právní 
účinnost. Může se rozhodnout je částečně 
nebo vcelku zamítnout, pokud by 
například nebyly v souladu s právem 
Evropské unie, neodpovídaly zásadě 
proporcionality nebo by odporovaly 
základním zásadám vnitřního trhu 
finančních služeb odrážejícím se v acquis 
Evropské unie pro oblast finančních 
služeb. Pro zajištění bezproblémového a 
urychleného procesu přijímání těchto 
norem by měla být pro rozhodnutí Komise 
o schválení, částečném schválení nebo 
zamítnutí stanovena lhůta. Procesem 
přípravy technických norem dle tohoto 
nařízení nejsou dotčeny pravomoci 
Komise přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Záležitosti, 
kterými se technické normy zabývají, 
nesouvisejí s politickými rozhodnutími a 
jejich obsah je omezen akty Unie na 1. 
úrovni. Příprava návrhů norem orgánem 
ESMA zajistí stoprocentní využití 
specializovaných odborných znalostí 
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rozhodnutí Komise o schválení stanovena 
lhůta.

vnitrostátních orgánů dohledu.

Or. en

Odůvodnění

Komise by neměla mít oprávnění měnit technické normy. Tyto normy jsou technické povahy, a 
proto by je měli tvořit techničtí odborníci v rámci evropských orgánů dohledu. Pokud 
nebudou vyhovovat právním ohledům nebo ohledům jednotného trhu, může je Komise 
částečně nebo vcelku zamítnout. 

Pozměňovací návrh 150
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Je nutné zavést efektivní nástroj pro 
přípravu harmonizovaných technických 
norem ve finančních službách, aby se i 
pomocí jednotného kodexu zajistily stejné 
podmínky a přiměřená ochrana investorů a 
spotřebitelů v celé Evropě. V oblastech 
vymezených právem Společenství je 
vhodné a smysluplné pověřit orgán ESMA 
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 

(14) Je nutné zavést efektivní nástroj pro 
přípravu harmonizovaných technických 
norem ve finančních službách, aby se i 
pomocí jednotného kodexu zajistily stejné 
podmínky a přiměřená ochrana vkladatelů, 
investorů a spotřebitelů v celé Evropě. V 
oblastech vymezených právem Unie je 
vhodné a smysluplné pověřit orgán ESMA 
jako subjekt s vysoce specializovanými 
odbornými znalostmi vypracováním 
návrhů technických norem, jejichž součástí 
není politická volba. Při přípravě 
technických norem by měl orgán ESMA 
zohlednit různé struktury a rizikové 
profily finančních institucí. Orgán ESMA 
by se měl zejména snažit zajistit, aby 
nebyla na finanční instituce, které mají 
sídlo v Unii, jsou ve vlastnictví členů a 
sehrávají významnou úlohu s ohledem na 
boj se sociálním vyloučením, kladena 
nadměrná zátěž. Komise by měla schválit 
tyto návrhy technických norem v souladu 
s právem Unie, aby jim dala závaznou 
právní účinnost. Návrhy technických 
norem musí přijmout Komise. Měly by 
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přijímání těchto norem by měla být pro 
rozhodnutí Komise o schválení stanovena 
lhůta. 

podléhat změnám, 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

Pozměňovací návrh 151
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Je nutné zavést efektivní nástroj pro 
přípravu harmonizovaných technických 
norem ve finančních službách, aby se i 
pomocí jednotného kodexu zajistily stejné 
podmínky a přiměřená ochrana investorů a 
spotřebitelů v celé Evropě. V oblastech 
vymezených právem Společenství je 
vhodné a smysluplné pověřit orgán ESMA 
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 

(14) Je nutné zavést efektivní nástroj pro 
přípravu harmonizovaných technických 
norem ve finančních službách, aby se i 
pomocí jednotného kodexu zajistily stejné 
podmínky a přiměřená ochrana investorů a 
spotřebitelů v celé Evropě. V oblastech 
vymezených právem Unie je vhodné a 
smysluplné pověřit orgán ESMA 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 právními předpisy 
žádného členského státu, protože tato 
právní úprava předpokládá existenci 
politické volby. 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 odmítnout 
Komise podle jednoznačných a 
transparentních zásad. Měly by být 
odmítnuty, například pokud by návrhy 
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finančních služeb. Pro zajištění 
bezproblémového a urychleného procesu 
přijímání těchto norem by měla být pro 
rozhodnutí Komise o schválení stanovena 
lhůta. 

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

Pozměňovací návrh 152
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Je nutné zavést efektivní nástroj pro 
přípravu harmonizovaných technických 
norem ve finančních službách, aby se i 
pomocí jednotného kodexu zajistily stejné 
podmínky a přiměřená ochrana investorů a 
spotřebitelů v celé Evropě. V oblastech 
vymezených právem Společenství je 
vhodné a smysluplné pověřit orgán ESMA 
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 

(14) Je nutné zavést efektivní nástroj pro 
přípravu harmonizovaných technických 
norem ve finančních službách, aby se i 
pomocí jednotného kodexu zajistily stejné 
podmínky a přiměřená ochrana investorů a 
spotřebitelů v celé Evropě. V oblastech 
vymezených právem Unie je vhodné a 
smysluplné pověřit orgán ESMA 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 Unie, aby jim dala 
závaznou právní účinnost. Návrhy 
technických norem musí přijmout Komise. 
Neměly by podléhat změnám Komise. 
Návrhy technických norem by měla 
Komise odmítnout jen tehdy, pokud 
nejsou slučitelné s právem Evropské unie, 
nedodržovaly zásadu proporcionality či by 
byly v rozporu se základními zásadami 
vnitřního trhu finančních služeb, které se 
odrážejí v acquis Evropské unie týkajícím 
se finančních služeb. Pro zajištění 
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přijímání těchto norem by měla být pro 
rozhodnutí Komise o schválení stanovena 
lhůta. 

bezproblémového a urychleného procesu 
přijímání těchto norem by měla být pro 
rozhodnutí Komise o schválení stanovena 
lhůta. 

Or. en

Odůvodnění

Komise by neměla mít oprávnění měnit technické normy navržené orgánem. S cílem zajistit 
nezávislost orgánu ESMA a respektování jeho odborných znalostí by neměla mít Komise 
oprávnění měnit technické normy navržené orgánem ESMA. Komise by měla mít pouze právo 
přezkumu návrhu technických norem, který může přijmout nebo odmítnout na základě 
jednoznačných a transparentních zásad. 

Pozměňovací návrh 153
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) 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 ESMA 
zajistí stoprocentní využití 
specializovaných odborných znalostí 
vnitrostátních orgánů dohledu. 

(15) Komise by měla přijmout tyto návrhy 
technických norem, čímž jim zajistí 
závaznou právní účinnost. Může se 
rozhodnout je částečně nebo vcelku 
zamítnout, pokud by například nebyly v 
souladu s právem Evropské unie, 
neodpovídaly zásadě proporcionality nebo 
by odporovaly základním zásadám 
vnitřního trhu finančních služeb 
odrážejícím se v acquis Evropské unie pro 
oblast finančních služeb. Pro zajištění 
bezproblémového a urychleného procesu 
přijímání těchto norem by měla být pro 
rozhodnutí Komise o schválení, částečném 
schválení nebo zamítnutí stanovena lhůta. 
Procesem přípravy technických norem dle 
tohoto nařízení nejsou dotčeny pravomoci 
Komise přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článku 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Záležitosti, 
kterými se technické normy zabývají, 
nesouvisejí s politickými rozhodnutími a 
jejich obsah je omezen akty Unie na 1. 



AM\808173CS.doc 11/98 PE439.456v01-00

CS

úrovni. Příprava návrhů norem orgánem 
ESMA zajistí stoprocentní využití 
specializovaných odborných znalostí 
vnitrostátních orgánů dohledu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Vážné ohrožení správného fungování 
a integrity finančních trhů nebo stability 
finančního systému ve Společenství 
vyžaduje urychlenou a společnou odezvu 
na úrovni Společenství. Orgán ESMA 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 
orgán ESMA pravomoc přijímat jako 
poslední východisko rozhodnutí přímo 
určená účastníkům finančního trhu, a to 
v oblastech práva Společenství přímo se 
na ně vztahujících, jejichž cílem je omezit 
dopady krize a obnovit důvěru na trzích.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 155
Diogo Feio

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Vážné ohrožení správného fungování 
a integrity finančních trhů nebo stability 
finančního systému ve Společenství
vyžaduje urychlenou a společnou odezvu 
na úrovni Společenství. Orgán ESMA 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 
orgán ESMA pravomoc přijímat jako 
poslední východisko rozhodnutí přímo 
určená účastníkům finančního trhu, a to 
v oblastech práva Společenství přímo se 
na ně vztahujících, jejichž cílem je omezit 
dopady krize a obnovit důvěru na trzích.

(21) 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 ESMA by 
tedy měl mít možnost požadovat po 
vnitrostátních orgánech dohledu přijetí 
konkrétních opatření pro nápravu 
mimořádné situace. S ohledem na citlivost 
této problematiky by mělo být právo určení 
mimořádné situace svěřeno Radě po 
řádných konzultacích s Komisí, 
Evropským výborem pro systémová rizika 
a případně evropskými orgány dohledu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Vážné ohrožení správného fungování 
a integrity finančních trhů nebo stability 
finančního systému ve Společenství
vyžaduje urychlenou a společnou odezvu 
na úrovni Společenství. Orgán ESMA by 
tedy měl mít možnost požadovat po 
vnitrostátních orgánech dohledu přijetí 
konkrétních opatření pro nápravu 

(21) Vážné ohrožení správného fungování 
a integrity finančních trhů nebo stability 
finančního systému v Unii vyžaduje 
urychlenou a společnou odezvu na úrovni 
Unie. Orgán ESMA by tedy měl mít 
možnost požadovat po vnitrostátních 
orgánech dohledu přijetí konkrétních 
opatření pro nápravu mimořádné situace. 
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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 
orgán ESMA pravomoc přijímat jako 
poslední východisko rozhodnutí přímo 
určená účastníkům finančního trhu, a to 
v oblastech práva Společenství přímo se na 
ně vztahujících, jejichž cílem je omezit 
dopady krize a obnovit důvěru na trzích.

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 příslušných 
vnitrostátních orgánů dohledu, měl by mít 
orgán ESMA pravomoc přijímat jako 
poslední východisko rozhodnutí přímo 
určená účastníkům finančního trhu, a to 
v oblastech práva Unie přímo se na ně 
vztahujících, jejichž cílem je omezit 
dopady krize a obnovit důvěru na trzích.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Vážné ohrožení správného fungování 
a integrity finančních trhů nebo stability 
finančního systému ve Společenství
vyžaduje urychlenou a společnou odezvu 
na úrovni Společenství. Orgán ESMA 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 
orgán ESMA pravomoc přijímat jako 
poslední východisko rozhodnutí přímo 
určená účastníkům finančního trhu, a to 
v oblastech práva Společenství přímo se na 
ně vztahujících, jejichž cílem je omezit 
dopady krize a obnovit důvěru na trzích.

(21) Vážné ohrožení správného fungování 
a integrity finančních trhů nebo stability 
finančního systému v Evropské unii 
vyžaduje urychlenou a společnou odezvu 
na úrovni EU. Orgán ESMA 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 
orgán ESMA pravomoc přijímat jako 
poslední východisko rozhodnutí přímo 
určená účastníkům finančního trhu, a to 
v oblastech práva Unie přímo se na ně 
vztahujících, jejichž cílem je omezit 
dopady krize a obnovit důvěru na trzích.
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Or. en

Odůvodnění

Vytvoření jednotného trhu EU v oblasti finančních služeb vyžaduje koordinovanou akci k 
řešení naléhavých situací, protože krize v jednom členském státě může rychle přerůst přes 
hranice. Je proto nezbytné, aby Evropský výbor pro systémová rizika měl pravomoc 
rozhodnout o tom, kdy nastává mimořádná situace. Evropský výbor pro systémová rizika je 
pro stanovení potenciální mimořádné situace vhodným subjektem, protože se jedná o 
technický orgán, jehož cílem je sledovat a hodnotit potenciální ohrožení finanční stability. 

Pozměňovací návrh 158
Peter Skinner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Vážné ohrožení správného fungování 
a integrity finančních trhů nebo stability 
finančního systému ve Společenství
vyžaduje urychlenou a společnou odezvu 
na úrovni Společenství. Orgán ESMA 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 
orgán ESMA pravomoc přijímat jako 
poslední východisko rozhodnutí přímo 
určená účastníkům finančního trhu, a to 
v oblastech práva Společenství přímo se na 
ně vztahujících, jejichž cílem je omezit 
dopady krize a obnovit důvěru na trzích.

(21) Vážné ohrožení správného fungování 
a integrity finančních trhů nebo stability 
finančního systému v Evropské unii 
vyžaduje urychlenou a společnou odezvu 
na úrovni EU. Orgán ESMA 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. 
Komise by měla vyhlásit mimořádnou 
situaci na jeho doporučení. Aby se 
zajistila účinná odezva na mimořádnou 
situaci v případě nečinnosti příslušných 
vnitrostátních orgánů dohledu, měl by mít 
orgán ESMA pravomoc přijímat jako 
poslední východisko rozhodnutí přímo 
určená účastníkům finančního trhu, a to 
v oblastech práva Unie přímo se na ně 
vztahujících, jejichž cílem je omezit 
dopady krize a obnovit důvěru na trzích.

Or. en

Odůvodnění

Evropský výbor pro systémová rizika je nejvhodnějším orgánem, který by měl vyhlásit 
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mimořádnou situaci. Avšak vzhledem k tomu, že posouzení, zda nastala naléhavá situace, či 
nikoli, vyžaduje značnou míru uvážlivosti, podle ustanovení Smlouvy je nezbytné, aby právním 
subjektem, který přijme konečné rozhodnutí, byla Komise. 

Pozměňovací návrh 159
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21a) Navíc v deklaraci o posílení 
finančních systémů přijaté na summitu 
představitelů států G-20, které se konalo 
v Londýně 2. dubna 2009, se požaduje: 
„[vypracování] pokynů pro vytváření a 
fungování kolegií orgánů dohledu a účast 
v nich i pro jejich podporu a to i 
prostřednictvím průběžného určování 
systémově nejdůležitějších přeshraničních 
podniků“. 

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Pro zajištění účinného a efektivního 
dohledu a vyváženého posouzení 
stanovisek příslušných orgánů v různých 
členských státech je zapotřebí, aby orgán 
ESMA mohl závazně urovnávat spory mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány, a to i 
v rámci kolegií orgánů dohledu. Měla by 
být stanovena lhůta pro smírčí jednání, kdy 
by mohly příslušné vnitrostátní orgány 
dosáhnout dohody. Působnost orgánu 
ESMA by se měla vztahovat na spory 
ohledně procedurálních povinností při 

(22) Pro zajištění účinného a efektivního 
dohledu a vyváženého posouzení 
stanovisek příslušných orgánů v různých 
členských státech je zapotřebí, aby orgán 
ESMA mohl závazně urovnávat spory mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány, a to i 
v rámci kolegií orgánů dohledu. Měla by 
být stanovena lhůta pro smírčí jednání, kdy 
by mohly příslušné vnitrostátní orgány 
dosáhnout dohody. Působnost orgánu 
ESMA by se měla vztahovat na spory 
ohledně procedurálních povinností při 
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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 
dotčených vnitrostátních orgánů dohledu 
by měl mít orgán ESMA pravomoc 
přijímat jako poslední východisko 
rozhodnutí určená přímo účastníkům 
finančního trhu, a to v oblastech práva 
Společenství, které se na tyto instituce 
přímo vztahují. 

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 
dotčených vnitrostátních orgánů dohledu 
by měl mít orgán ESMA pravomoc 
přijímat jako poslední východisko 
rozhodnutí určená přímo účastníkům 
finančního trhu, a to v oblastech práva 
Unie, které se na tyto instituce přímo 
vztahují. V případě, kdy příslušné právní 
předpisy EU uděluje členským státům 
právo uvážlivosti, rozhodnutí přijaté 
orgánem ESMA nemůže nahradit výkon 
tohoto práva uvážlivosti v souladu 
s právními předpisy Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski 

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Pro zajištění účinného a efektivního 
dohledu a vyváženého posouzení 
stanovisek příslušných orgánů v různých 
členských státech je zapotřebí, aby orgán 
ESMA mohl závazně urovnávat spory mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány, a to i 
v rámci kolegií orgánů dohledu. Měla by 
být stanovena lhůta pro smírčí jednání, kdy 
by mohly příslušné vnitrostátní orgány 
dosáhnout dohody. Působnost orgánu 
ESMA 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 

(22) Pro zajištění účinného a efektivního 
dohledu a vyváženého posouzení 
stanovisek příslušných orgánů v různých 
členských státech je zapotřebí, aby orgán 
ESMA mohl závazně urovnávat spory mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány, a to i v 
rámci kolegií orgánů dohledu. Měla by být 
stanovena lhůta pro smírčí jednání, kdy by 
mohly příslušné vnitrostátní orgány 
dosáhnout dohody. Působnost orgánu 
ESMA by se v této souvislosti měla
stanovit v odvětvových právních 
předpisech uvedených v čl. 1 odst. 2. Musí 
být přitom respektovány stávající 
mechanismy urovnávání sporů stanovené 
odvětvovými právními předpisy. V případě 
nečinnosti dotčených vnitrostátních orgánů 
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právními předpisy. V případě nečinnosti 
dotčených vnitrostátních orgánů dohledu 
by měl mít orgán ESMA pravomoc 
přijímat jako poslední východisko 
rozhodnutí určená přímo účastníkům 
finančního trhu, a to v oblastech práva 
Společenství, které se na tyto instituce 
přímo vztahují. 

dohledu by měl mít orgán ESMA 
pravomoc přijímat jako poslední 
východisko rozhodnutí určená přímo 
účastníkům finančního trhu, a to v 
oblastech práva Společenství, které se na 
tyto instituce přímo vztahují. 

Or. en

Odůvodnění

Navržený pozměňovací návrh je důsledkem pozměňovacího návrhu navrženého v čl. 11 odst. 1 
o oblasti působnosti „závazného zprostředkování“. Uvedené nařízení by mělo pouze stanovit 
pravomoci orgánu ESMA, který má poskytnout „závazné zprostředkování“ stejně jako 
postupy. Oblast působnosti „závazného zprostředkování“ by však měla v každém jednotlivém 
případě být stanovena v odvětvových právních předpisech. 

Pozměňovací návrh 162
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Pro zajištění účinného a efektivního 
dohledu a vyváženého posouzení 
stanovisek příslušných orgánů v různých 
členských státech je zapotřebí, aby orgán 
ESMA mohl závazně urovnávat spory mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány, a to i 
v rámci kolegií orgánů dohledu. Měla by 
být stanovena lhůta pro smírčí jednání, kdy 
by mohly příslušné vnitrostátní orgány 
dosáhnout dohody. Působnost orgánu 
ESMA 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 
dotčených vnitrostátních orgánů dohledu 

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

by měl mít orgán ESMA pravomoc 
přijímat jako poslední východisko 
rozhodnutí určená přímo účastníkům 
finančního trhu, a to v oblastech práva 
Evropské unie, které se na tyto instituce 
přímo vztahují. To platí rovněž v případě, 
že v kolegiích orgánů dohledu nebylo 
dosaženo souhlasu.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Sari Essayah

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) 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 

(24) 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. Členský stát 
může omezit pravomoci vnitrostátního 
orgánu dohledu delegovat úkoly. 
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 
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přerozdělení povinností dle dohody. Orgán 
ESMA 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.

odborných znalostí vnitrostátních orgánů 
dohledu. Příslušné právní předpisy Unie
mohou dále stanovit zásady přerozdělení 
povinností dle dohody. Orgán ESMA 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

Pozměňovací návrh 164
Thomas Mann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Orgán ESMA 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 
ESMA by se měla především zaměřit na 
bezproblémový tok všech důležitých 
informací mezi příslušnými orgány.

(27) Orgán ESMA by měl aktivně 
podporovat koordinovanou odezvu EU
v oblasti dohledu, zejména zajistit 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 a 
smírčí funkce. Činnost orgánu ESMA by 
se měla především zaměřit na 
bezproblémový tok všech důležitých 
informací mezi příslušnými orgány.

Or. en
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Pozměňovací návrh 165
Peter Skinner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Pro zajištění finanční stability je nutné 
včas identifikovat trendy, možná rizika a 
zranitelná místa vyplývající 
z mikroobezřetnostní úrovně 
v mezinárodním měřítku a napříč 
odvětvími. Orgán ESMA by měl sledovat a 
hodnotit tento vývoj v oblasti vlastní 
působnosti a pravidelně a v případě 
nutnosti i v jednotlivých konkrétních 
případech informovat Evropský parlament, 
Radu, Komisi, ostatní evropské orgány 
dohledu a Evropský výbor pro systémová 
rizika. Dále by měl orgán ESMA 
koordinovat v rámci celého Společenství
zátěžové testy, jejichž cílem je vyhodnotit 
odolnost účastníků finančního trhu vůči 
nepříznivému tržnímu vývoji, přičemž 
zajistí co nejjednotnější metodiku 
provádění těchto testů na vnitrostátní 
úrovni.

(28) Pro zajištění finanční stability je nutné 
včas identifikovat trendy, možná rizika a 
zranitelná místa vyplývající z 
mikroobezřetnostní úrovně v 
mezinárodním měřítku a napříč odvětvími. 
Orgán ESMA by měl sledovat a hodnotit 
tento vývoj v oblasti vlastní působnosti a 
pravidelně a v případě nutnosti i v 
jednotlivých konkrétních případech 
informovat Evropský parlament, Radu, 
Komisi, ostatní evropské orgány dohledu a 
Evropský výbor pro systémová rizika. Dále 
by měl orgán ESMA iniciovat a
koordinovat v rámci celé Unie zátěžové 
testy, jejichž cílem je vyhodnotit odolnost 
účastníků finančního trhu vůči 
nepříznivému tržnímu vývoji, přičemž 
zajistí co nejjednotnější metodiku 
provádění těchto testů na vnitrostátní 
úrovni. S cílem informovat o plnění svých 
funkcí by měl orgán ESMA provést 
hospodářskou analýzu trhů a dopadu, 
který by na dané trhy mohl mít 
potenciální vývoj trhu.

Or. en

Odůvodnění

Použití hospodářské analýzy umožní evropskému orgánu dohledu přijímat informovanější 
rozhodnutí o dopadu jeho opatření na celkový trh a o dopadu událostí na trhu na jeho 
opatření. Je to v souladu s osvědčenými postupy na úrovni členských států. 
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Pozměňovací návrh 166
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Vzhledem ke globalizaci finančních 
služeb a rostoucímu významu 
mezinárodních standardů by měl orgán 
ESMA 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.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Peter Skinner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Ve vhodných případech by měl orgán
ESMA vést konzultace o technických 
normách, pokynech a doporučeních se 
zúčastněnými stranami a měl by jim dát 
přiměřenou možnost předložit připomínky 
k navrhovaným opatřením. Z důvodu 
účinnosti by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů, kde budou vyváženě
zastoupeni účastníci finančního trhu 
Společenství (případně též institucionální 
investoři a jiné finanční instituce, které 
samy využívají finančních služeb), jejich 
zaměstnanci, spotřebitelé a jiní retailoví 
uživatelé finančních služeb včetně malých 
a středních podniků. Skupina zúčastněných 
stran v oblasti cenných papírů a trhů by 
měla aktivně vystupovat jako prostředník 

(33) Orgán ESMA 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 ESMA 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 cenných 
papírů a trhů, kde budou odpovídajícím 
způsobem zastoupeni účastníci finančního 
trhu EU (případně též institucionální 
investoři a jiné finanční instituce, které 
samy využívají finančních služeb), odbory,
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ve vztahu k ostatním skupinám uživatelů 
finančních služeb zřízenými Komisí nebo 
právními předpisy Společenství.

akademická obec a spotřebitelé a jiní 
retailoví uživatelé finančních služeb včetně 
malých a středních podniků. Skupina 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů by měla aktivně vystupovat 
jako prostředník ve vztahu k ostatním 
skupinám uživatelů finančních služeb 
zřízenými Komisí nebo právními předpisy 
EU.

Or. en

Odůvodnění

Zastoupení jednotlivých účastníků by spíše než vyvážené mělo být odpovídající úkolům, které 
mají plnit.

Pozměňovací návrh 168
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Ve vhodných případech by měl orgán 
ESMA vést konzultace o technických 
normách, pokynech a doporučeních se 
zúčastněnými stranami a měl by jim dát 
přiměřenou možnost předložit připomínky 
k navrhovaným opatřením. Z důvodu 
účinnosti by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů, kde budou vyváženě
zastoupeni účastníci finančního trhu 
Společenství (případně též institucionální 
investoři a jiné finanční instituce, které 
samy využívají finančních služeb), jejich 
zaměstnanci, spotřebitelé a jiní retailoví 
uživatelé finančních služeb včetně malých 
a středních podniků. Skupina zúčastněných 
stran v oblasti cenných papírů a trhů by 
měla aktivně vystupovat jako prostředník 
ve vztahu k ostatním skupinám uživatelů 
finančních služeb zřízenými Komisí nebo 
právními předpisy Společenství.

(33) Ve vhodných případech by měl orgán 
ESMA vést konzultace o technických 
normách, pokynech a doporučeních se 
zúčastněnými stranami a měl by jim dát 
přiměřenou možnost předložit připomínky 
k navrhovaným opatřením. Z důvodu 
účinnosti by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů, kde budou zastoupeni 
účastníci finančního trhu EU (případně též 
institucionální investoři a jiné finanční 
instituce, které samy využívají finančních 
služeb), jejich zaměstnanci, spotřebitelé a 
jiní retailoví uživatelé finančních služeb 
včetně malých a středních podniků. 
Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů by měla být složena 
z 15 zástupců z řad spotřebitelů a 
uživatelů, 5 nezávislých a vysoce 
postavených zástupců akademické obce a 
10 zástupců a zaměstnanců odvětví. 
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Skupina zúčastněných stran v oblasti 
cenných papírů a trhů by měla aktivně 
vystupovat jako prostředník ve vztahu k 
ostatním skupinám uživatelů finančních 
služeb zřízenými Komisí nebo právními 
předpisy Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Thijs Berman

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Ve vhodných případech by měl orgán 
ESMA vést konzultace o technických 
normách, pokynech a doporučeních se 
zúčastněnými stranami a měl by jim dát 
přiměřenou možnost předložit připomínky 
k navrhovaným opatřením. Z důvodu 
účinnosti by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů, kde budou vyváženě 
zastoupeni účastníci finančního trhu 
Společenství (případně též institucionální 
investoři a jiné finanční instituce, které 
samy využívají finančních služeb), jejich 
zaměstnanci, spotřebitelé a jiní retailoví 
uživatelé finančních služeb včetně malých 
a středních podniků. Skupina zúčastněných 
stran v oblasti cenných papírů a trhů by 
měla aktivně vystupovat jako prostředník 
ve vztahu k ostatním skupinám uživatelů 
finančních služeb zřízenými Komisí nebo 
právními předpisy Společenství.

(33) Ve vhodných případech by měl orgán 
ESMA vést konzultace o technických 
normách, pokynech a doporučeních se 
zúčastněnými stranami a měl by jim dát 
přiměřenou možnost předložit připomínky 
k navrhovaným opatřením. Z důvodu 
účinnosti by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů, kde budou vyváženě 
zastoupeni účastníci finančního trhu EU 
(případně též institucionální investoři a jiné 
finanční instituce, které samy využívají 
finančních služeb), odborů, akademické 
obce, spotřebitelských organizací a jiní 
retailoví uživatelé finančních služeb včetně 
malých a středních podniků. Skupina 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů by měla aktivně vystupovat 
jako prostředník ve vztahu k ostatním 
skupinám uživatelů finančních služeb 
zřízenými Komisí nebo právními předpisy 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Odbory a spotřebitelské organizace jsou organizacemi zastupujícími zaměstnance a 
spotřebitele. Vzhledem k dobré znalosti činností napříč odvětvími mohou ve skupinách 
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zúčastněných stran nejlépe hájit zájmy zaměstnanců a spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 170
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Ve vhodných případech by měl orgán
ESMA vést konzultace o technických 
normách, pokynech a doporučeních se 
zúčastněnými stranami a měl by jim dát 
přiměřenou možnost předložit připomínky 
k navrhovaným opatřením. Z důvodu 
účinnosti by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů, kde budou vyváženě 
zastoupeni účastníci finančního trhu 
Společenství (případně též institucionální 
investoři a jiné finanční instituce, které 
samy využívají finančních služeb), jejich 
zaměstnanci, spotřebitelé a jiní retailoví 
uživatelé finančních služeb včetně malých 
a středních podniků. Skupina zúčastněných 
stran v oblasti cenných papírů a trhů by 
měla aktivně vystupovat jako prostředník 
ve vztahu k ostatním skupinám uživatelů 
finančních služeb zřízenými Komisí nebo 
právními předpisy Společenství.

(33) Orgán ESMA by měl umožnit 
konzultace se zúčastněnými stranami o 
všech činnostech orgánu a měl by jim dát
přiměřenou možnost předložit připomínky 
k navrhovaným opatřením. Z důvodu 
účinnosti by měla být zřízena skupina 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů, kde budou vyváženě 
zastoupeni účastníci finančního trhu EU
(případně též institucionální investoři a jiné 
finanční instituce, které samy využívají 
finančních služeb), jejich zaměstnanci, 
spotřebitelé a jiní retailoví uživatelé 
finančních služeb včetně malých a 
středních podniků. Skupina zúčastněných 
stran v oblasti cenných papírů a trhů by 
měla aktivně vystupovat jako prostředník 
ve vztahu k ostatním skupinám uživatelů 
finančních služeb zřízenými Komisí nebo 
právními předpisy Unie.

Or. en

Odůvodnění

Skupina zúčastněných stran by měla mít možnost konzultace a vyslovení připomínky ke všem 
činnostem orgánu, které považuje za důležité. Jednotliví účastníci ve skupině by se měli sami 
rozhodnout, zda chtějí, aby s nimi orgán záležitost konzultoval, či nikoli.  
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Pozměňovací návrh 171
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33a) Neziskové organizace jsou ve 
srovnání s dobře financovanými a dobře 
propojenými zástupci průmyslového 
odvětví v rámci rozpravy o budoucnosti 
finančních služeb a příslušných 
rozhodovacích procesů odsouvány na 
okraj. Tuto nevýhodu je třeba vyvážit 
odpovídajícím financováním jejich 
zástupců ve skupině zúčastněných stran v 
oblasti cenných papírů a trhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) 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 ESMA 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 

(34) 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 ESMA 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.
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Radu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se předkládá v souvislosti s pozměňovacím návrhem k článku 23, 
kterým se omezuje ochranná doložka.

Pozměňovací návrh 173
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34a) Během tří let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost stanoví Komise na 
základě získaných zkušeností jednoznačné 
a spolehlivé pokyny na úrovni EU, které 
určí, kdy mohou členské státy uplatnit 
ochranou doložku. Použití ochranné 
doložky bude následně posuzováno na 
základě těchto pokynů. 

Or. en

Odůvodnění

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. In the future, in 
their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate that their 
respective case falls within the scope of the guidance.
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Pozměňovací návrh 174
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(38) Orgán ESMA by měl zastupovat 
předseda vybraný radou orgánů dohledu 
v otevřeném výběrovém řízení a 
zaměstnaný na plný pracovní úvazek. 
Řízení orgánu ESMA 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.

(38) Orgán ESMA by měl zastupovat 
předseda, kterého jmenuje Evropský 
parlament na základě otevřeného 
výběrového řízení vedeného Radou 
orgánů dohledu, a měl by být zaměstnaný 
na plný pracovní úvazek. Řízení orgánu 
ESMA 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

Pozměňovací návrh 175
Peter Skinner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(38) Orgán ESMA by měl zastupovat 
předseda vybraný radou orgánů dohledu 
v otevřeném výběrovém řízení a 
zaměstnaný na plný pracovní úvazek. 
Řízení orgánu ESMA 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.

(38) Orgán ESMA by měl zastupovat 
předseda, kterého jmenuje Evropský 
parlament z krátkého seznamu 
vypracovaného Radou orgánů dohledu a 
který je zaměstnaný na plný pracovní 
úvazek. Řízení orgánu ESMA 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 úkol vybrat nejkvalifikovanějšího jednotlivce pro výkon funkce 
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předsedy byl svěřen subjektu, který má větší zkušenosti s dohledem na vnitrostátní úrovni –
vnitrostátním orgánům dohledu. Tím se rovněž předchází politizaci, k níž by mohlo dojít, 
pokud by seznam vypracoval některý z evropských orgánů. 

Pozměňovací návrh 176
Peter Skinner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(39) Aby byl zajištěn soulad v činnosti 
evropských orgánů dohledu v jednotlivých 
odvětvích, měly by tyto orgány pracovat 
v úzké součinnosti v rámci Smíšeného 
výboru evropských orgánů dohledu a v 
případě nutnosti přijímat společná 
stanoviska. Smíšený výbor evropských 
orgánů dohledu by měl převzít všechny 
funkce Smíšeného výboru pro finanční 
konglomeráty. V případě potřeby by měly 
být akty spadající také do oblasti 
působnosti Evropského orgánu pro
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění nebo Evropského orgánu pro
bankovnictví přijímány dotčenými 
evropskými orgány dohledu souběžně.

(39) Aby byl zajištěn soulad v činnosti 
evropských orgánů dohledu v jednotlivých 
odvětvích, měly by tyto orgány pracovat v 
úzké součinnosti prostřednictvím 
evropských orgánů dohledu (smíšeného 
poradního výboru) („Smíšený poradní 
výbor“) evropských orgánů dohledu a v 
případě nutnosti přijímat společná 
stanoviska. Smíšený poradní výbor by měl 
koordinovat funkce tří evropských orgánů 
dohledu ve vztahu k finančním 
konglomerátům. V případě potřeby by 
měly být akty spadající také do oblasti 
působnosti Evropského orgánu dohledu 
(pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění) nebo Evropského orgánu 
dohledu (bankovnictví) přijímány 
dotčenými evropskými orgány dohledu 
souběžně. Smíšenému poradnímu výboru 
předsedají na ročním rotačním základě 
předsedové tří evropských orgánů 
dohledu. Předseda Smíšeného poradního 
výboru by měl být místopředsedou 
Evropského výboru pro systémová rizika. 
Smíšený poradní výbor má stálý 
sekretariát složený ze zaměstnanců 
vyslaných ze tří evropských orgánů 
dohledu, aby se umožnila neformální 
výměna informací a rozvoj společného 
kulturního postoje ve všech třech 
evropských orgánech dohledu.

Or. en
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Odůvodnění

Je nezbytné řádně vymezit a rozšířit úlohu smíšených výborů, jak ji předpokládá návrh 
Komise. Smíšené výbory by měly usnadňovat sdílení informací mezi evropskými orgány 
dohledu a umožňovat vzájemné vzdělávání mezi jednotlivými evropskými orgány dohledu. 
Měly by mít rovněž stálý sekretariát, který jim bude pomáhat při plnění úkolů, jež mohou 
zahrnovat dohled nad finančními konglomeráty a zajišťovat mikroekonomickou reflexi 
makroekonomických zájmů pracovníků Evropské centrální banky v rámci sekretariátu 
Evropského výboru pro systémová rizika.  

Pozměňovací návrh 177
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(39a) Je třeba připravit realizaci nové 
koncepce dohledu a důkladně zhodnotit 
její účinnost. Ve střednědobém a 
dlouhodobém výhledu je třeba zvážit 
možnost postupné přeměny koncepce 
dohledu na systém, který bude spočívat 
pouze na dvou orgánech, jednom 
odpovědném za obezřetnostní dohled na 
mikroúrovni, a druhém odpovědném za 
transparentnost, ochranu investorů a 
integritu trhu.  

Or. en

Odůvodnění

Koncepce dohledu podle návrhu Komise se zakládá na tradičním schématu orgánů dohledu 
pro zprostředkovatele. Avšak vzhledem k tomu, že hranice mezi zprostředkovateli jsou 
nejasné, měla by být ve vhodných případech zvážena možnost – z dlouhodobého a 
střednědobého hlediska – odlišné koncepce dohledu.
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Pozměňovací návrh 178
Marianne Thyssen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(41) Aby byla zajištěna úplná autonomie a 
nezávislost orgánu, 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 
provádět Účetní dvůr.

(41) Aby byla zajištěna úplná autonomie a 
nezávislost orgánu, měl by mít tento orgán 
autonomní rozpočet, jehož příjmy budou 
pocházet především z povinných příspěvků 
vnitrostátních orgánů dohledu, ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie 
prostřednictvím samostatné rozpočtové 
položky. Na příspěvek Evropské unie by se 
měla vztahovat rozpočtová pravidla 
Evropské unie. Kontrolu účtů by měl 
provádět Účetní dvůr.

Or. en

Odůvodnění

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data). 

Pozměňovací návrh 179
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(41) Aby byla zajištěna úplná autonomie a 
nezávislost orgánu, 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 

(41) Aby byla zajištěna úplná autonomie a 
nezávislost orgánu, 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 
přímých plateb hrazených finančními 
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vztahovat rozpočtová pravidla 
Společenství. Kontrolu účtů by měl 
provádět Účetní dvůr.

institucemi. Na příspěvek EU by se měla 
vztahovat rozpočtová pravidla EU. 
Kontrolu účtů by měl provádět Účetní 
dvůr.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Tímto nařízením se zřizuje Evropský 
orgán pro cenné papíry a trhy („orgán 
ESMA“). 

1. Tímto nařízením se zřizuje Evropský 
orgán dohledu pro cenné papíry a trhy 
(„orgán ESMA“). 

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Orgán ESMA jedná v rozsahu 
působnosti směrnice 97/9/ES, směrnice 
98/26/ES, směrnice 2001/34/ES, směrnice 
2002/47/ES, směrnice 2002/87/ES, 
směrnice 2003/6/ES, směrnice 2003/71/ES, 
směrnice 2004/25/ES, směrnice 
2004/39/ES, směrnice 2004/109/ES, 
směrnice 2005/60/ES, směrnice 
2009/65/ES, směrnice 2002/65/ES, 
směrnice 2006/49/ES (aniž by byla dotčena 
pravomoc Evropského orgánu pro 
bankovnictví, pokud jde o obezřetnostní 
dohled), směrnice … [budoucí směrnice 
AIFM] a nařízení … [budoucí nařízení o 
ratingových agenturách], včetně všech 

2. Orgán ESMA jedná v rozsahu 
působnosti směrnice 97/9/ES, směrnice 
98/26/ES, směrnice 2001/34/ES, směrnice 
2002/47/ES, směrnice 2002/87/ES, 
směrnice 2003/6/ES, směrnice 2003/71/ES, 
směrnice 2004/25/ES, směrnice 
2004/39/ES, směrnice 2004/109/ES, 
směrnice 2005/60/ES, směrnice 
2009/65/ES, směrnice 2002/65/ES, 
směrnice 2007/36/ES  a směrnice 
2006/49/ES (aniž by byla dotčena 
pravomoc Evropského orgánu pro 
bankovnictví, pokud jde o obezřetnostní 
dohled), směrnice [AIFM], a nařízení (ES)
č. 1060/2009 [CRA] a příslušné části 
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směrnic, nařízení a rozhodnutí založených 
na těchto právních aktech, a jakéhokoli 
dalšího právního aktu Společenství, který 
orgánu ESMA uděluje úkoly. 

směrnic 2005/60/ES a 2002/65/ES, pokud 
se vztahují na podniky poskytující 
investiční služby nebo podniky 
kolektivního investování, které uvádí na 
trh své akcie nebo podíl, včetně všech 
směrnic, nařízení a rozhodnutí založených 
na těchto právních aktech, a jakéhokoli 
dalšího právního aktu Unie, který orgánu 
ESMA uděluje úkoly.

Or. en

Odůvodnění

Působnost orgánu ESMA by neměla být rozšířena pouze na směrnice navrhované ve 
stanovisku Rady, ale rovněž na směrnici o výkonu práv akcionářů (2007/36/ES).

Pozměňovací návrh 182
Sharon Bowles

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgán ESMA jedná v rozsahu 
působnosti směrnice 97/9/ES, směrnice 
98/26/ES, směrnice 2001/34/ES, směrnice 
2002/47/ES, směrnice 2002/87/ES, 
směrnice 2003/6/ES, směrnice 2003/71/ES, 
směrnice 2004/25/ES, směrnice 
2004/39/ES, směrnice 2004/109/ES, 
směrnice 2005/60/ES, směrnice 
2009/65/ES, směrnice 2002/65/ES, 
směrnice 2006/49/ES (aniž by byla dotčena 
pravomoc Evropského orgánu pro 
bankovnictví, pokud jde o obezřetnostní 
dohled), směrnice … [budoucí směrnice 
AIFM] a nařízení … [budoucí nařízení o 
ratingových agenturách], včetně všech 
směrnic, nařízení a rozhodnutí založených 
na těchto právních aktech, a jakéhokoli 
dalšího právního aktu Společenství, který 
orgánu ESMA uděluje úkoly.

2. Orgán ESMA jedná v rozsahu 
působnosti směrnice 97/9/ES, směrnice 
98/26/ES, směrnice 2001/34/ES, směrnice 
2002/47/ES, směrnice 2002/87/ES, 
směrnice 2003/6/ES, směrnice 2003/71/ES, 
směrnice 2004/39/ES, směrnice 
2004/109/ES, směrnice 2005/60/ES, 
směrnice 2009/65/ES, směrnice 
2002/65/ES, směrnice 2006/49/ES (aniž by 
byla dotčena pravomoc Evropského orgánu 
pro bankovnictví, pokud jde o 
obezřetnostní dohled), směrnice … 
[budoucí směrnice AIFM] a nařízení … 
[budoucí nařízení o ratingových 
agenturách], včetně všech směrnic, 
nařízení a rozhodnutí založených na těchto 
právních aktech, a jakéhokoli dalšího 
právního aktu Unie, který orgánu ESMA 
uděluje úkoly.

Or. en
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Odůvodnění

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA's powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flecibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a "contact committee" to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that the committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place, and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA's powers in Article 1(2).

Pozměňovací návrh 183
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Orgán ESMA jedná v rozsahu 
působnosti směrnice 97/9/ES, směrnice 
98/26/ES, směrnice 2001/34/ES, směrnice 
2002/47/ES, směrnice 2002/87/ES, 
směrnice 2003/6/ES, směrnice 2003/71/ES, 
směrnice 2004/25/ES, směrnice 
2004/39/ES, směrnice 2004/109/ES, 
směrnice 2005/60/ES, směrnice 
2009/65/ES, směrnice 2002/65/ES, 
směrnice 2006/49/ES (aniž by byla dotčena 
pravomoc Evropského orgánu pro 
bankovnictví, pokud jde o obezřetnostní 
dohled), směrnice … [budoucí směrnice 
AIFM] a nařízení … [budoucí nařízení o 
ratingových agenturách], včetně všech 
směrnic, nařízení a rozhodnutí založených 
na těchto právních aktech, a jakéhokoli 
dalšího právního aktu Společenství, který 
orgánu ESMA uděluje úkoly.

2. Orgán ESMA jedná v rozsahu 
působnosti směrnice 97/9/ES, směrnice 
98/26/ES, směrnice 2001/34/ES, směrnice 
2002/47/ES, směrnice 2002/87/ES, 
směrnice 2003/6/ES, směrnice 2003/71/ES, 
směrnice 2004/39/ES, směrnice 
2004/109/ES, směrnice 2005/60/ES, 
směrnice 2009/65/ES, směrnice 
2002/65/ES, směrnice 2006/49/ES (aniž by 
byla dotčena pravomoc Evropského orgánu 
pro bankovnictví, pokud jde o 
obezřetnostní dohled), směrnice … 
[budoucí směrnice AIFM] a nařízení … 
[budoucí nařízení o ratingových 
agenturách], včetně všech směrnic, 
nařízení a rozhodnutí založených na těchto 
právních aktech, a jakéhokoli dalšího 
právního aktu Unie, který orgánu ESMA 
uděluje úkoly.

Or. en
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Odůvodnění

CESR currently has no powers pursuant to the Takeovers Directive and the proposal to 
include the Directive within the scope of ESMA’s powers has no justification in regulatory 
failure or otherwise. The Takeovers Directive is a company law measure which provides 
flexibility for national regulators because the underlying company law has not been fully 
harmonised. The Directive makes provision for the establishment of a “contact committee” to 
facilitate harmonised application of the Directive, but makes clear that that committee shall 
not have the function of appraising the merits of decisions taken by national supervisory 
authorities in individual cases. The inclusion of the Takeovers Directive within the remit of 
ESMA would enable such intervention to take place and this could undermine takeover 
regulation by reducing flexibility and providing scope for prolonged disputes and tactical 
litigation. The Regulation should therefore be amended to remove the Takeovers Directive 
from the scope of ESMA’s powers in Article 1(2).

Pozměňovací návrh 184
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Orgán ESMA jedná v rozsahu 
působnosti směrnice 97/9/ES, směrnice 
98/26/ES, směrnice 2001/34/ES, směrnice 
2002/47/ES, směrnice 2002/87/ES, 
směrnice 2003/6/ES, směrnice 2003/71/ES, 
směrnice 2004/25/ES, směrnice 
2004/39/ES, směrnice 2004/109/ES, 
směrnice 2005/60/ES, směrnice 
2009/65/ES, směrnice 2002/65/ES, 
směrnice 2006/49/ES (aniž by byla dotčena 
pravomoc Evropského orgánu pro 
bankovnictví, pokud jde o obezřetnostní 
dohled), směrnice … [budoucí směrnice 
AIFM] a nařízení … [budoucí nařízení o 
ratingových agenturách], včetně všech 
směrnic, nařízení a rozhodnutí založených 
na těchto právních aktech, a jakéhokoli 
dalšího právního aktu Společenství, který 
orgánu ESMA uděluje úkoly.

2. Orgán ESMA jedná v rozsahu 
působnosti tohoto nařízení a směrnice 
97/9/ES, směrnice 98/26/ES, směrnice 
2001/34/ES, směrnice 2002/47/ES, 
směrnice 2002/87/ES, směrnice 2003/6/ES, 
směrnice 2003/71/ES, směrnice 
2004/25/ES, směrnice 2004/39/ES, 
směrnice 2004/109/ES, směrnice 
2005/60/ES, směrnice 2009/65/ES, 
směrnice 2002/65/ES, směrnice 
2006/49/ES (aniž by byla dotčena 
pravomoc Evropského orgánu pro 
bankovnictví, pokud jde o obezřetnostní 
dohled), směrnice … [budoucí směrnice 
AIFM] a nařízení … [budoucí nařízení o 
ratingových agenturách], včetně všech 
směrnic, nařízení a rozhodnutí založených 
na těchto právních aktech, a jakéhokoli 
dalšího právního aktu Unie, který orgánu 
ESMA uděluje úkoly.

Or. en
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Pozměňovací návrh 185
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2 a. Orgán ESMA by měl působit v oblasti 
působnosti vymezené právními předpisy 
uvedenými v odstavci 2, včetně záležitostí 
souvisejících s právy akcionářů, správou 
společností, kontrolou, finančním 
výkaznictvím, za předpokladu, že jsou tyto 
činnosti ze strany orgánu ESMA nezbytné 
k zajištění účinného a jednotného 
uplatňování právních předpisů uvedených 
v odstavci 2. Orgán ESMA by měl rovněž 
přijmout odpovídající opatření 
v souvislosti s nabídkami k převzetí, 
otázkami zúčtování a vypořádání, 
sekuritizací, prodejem cenných papírů, 
které prodávající v okamžiku prodeje 
nevlastní (short selling) a souvisejícími 
otázkami včetně standardizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Gianni Pittella

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 187
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 
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 ESMA podporuje finanční 
udržitelnost a silný evropský finanční trh 
s cílem přispívat: i) k lepšímu fungování 
vnitřního trhu, včetně především vysoké, 
účinné a jednotné úrovně regulace a 
dohledu, ii) k ochraně 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 ESMA 
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 188
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 
k zajištění jednotného, účinného a 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování a 
konkurenceschopnosti vnitřního trhu na 
základě finančního začlenění a rovných 
podmínek, které budou předcházet 
systémovým a příhraničním rizikům a 
napravovat je, a včetně především vysoké, 
účinné a evropské úrovně regulace a 
dohledu, ii) k ochraně investorů, iii) 
k zajištění integrity, účinnosti a správného 
fungování finančních trhů, iv) k zachování 
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efektivního uplatňování práva Společenství
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

stability finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá orgán ESMA 
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 189
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, 
včetně především vysoké, účinné a 
jednotné úrovně regulace a dohledu, ii)
k ochraně 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 ESMA 
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 ESMA je přispívat: i) k 
ochraně investorů, (ii) k lepšímu 
fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu a k zajištění
dostatečného informování 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 ESMA 
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
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Pozměňovací návrh 190
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) 
k lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 
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 ESMA je přispívat: i) 
k lepšímu a zkvalitnění fungování 
vnitřního trhu, včetně především vysoké, 
účinné a jednotné úrovně regulace a 
dohledu, ii) k ochraně 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 ESMA 
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 191
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA k 
zajištění jednotného, účinného a 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ia) k zamezení 
regulačním arbitrážím a nekalé soutěži 
mezi členskými státy v přísnosti dohledu a 
vymáhání nařízení, ii) k ochraně investorů, 
iii) k zajištění integrity, účinnosti a 
správného fungování finančních trhů, iv) k 
zachování stability finančního systému, a 
v) k posílení koordinace dohledu na 
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efektivního uplatňování práva Společenství
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

mezinárodní úrovni. Za tímto účelem 
přispívá orgán ESMA 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 192
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 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 ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
investorů a dalších akcionářů, stejně jako 
k ochraně veřejných financí, 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 ESMA 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 193
Marta Andreasen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
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lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 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.

lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
investorů, iii) k zajištění integrity, 
účinnosti a správného fungování 
finančních trhů a zachování likvidity trhu 
za všech podmínek, iv) k zachování 
stability finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá orgán ESMA 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

Orgán dohledu musí usilovat o zachování likvidity trhu.

Pozměňovací návrh 194
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 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 ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
investorů, iii) k zajištění integrity, 
účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k omezení 
procyklického chování finančního 
systému a obecně k zachování krátkodobé, 
střednědobé a dlouhodobé stability 
finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá orgán ESMA 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 196
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
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úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 
ESMA 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.

úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
investorů, iii) k zajištění integrity, 
účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
finančního systému, a v) k podpoře 
bezproblémového uplatňování měnové 
politiky na trzích a k zajištění 
skladovatelnosti úvěrů, stejně jako ke 
kontrole bankovních vkladů a finančních 
prostředků institucí. Za tímto účelem 
přispívá orgán ESMA 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 197
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 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 ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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, 
přičemž je třeba zohlednit potřebu posílení 
hospodářské soutěže a inovace v rámci 
vnitřního trhu a potřebu zajistit 
celosvětovou konkurenceschopnost.  Za 
tímto účelem přispívá orgán ESMA k 
zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Unie podle 
čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
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Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby veškerá opatření přijatá evropským regulačním orgánem byla přijímána 
s ohledem na globální hospodářskou soutěž, včetně předcházení regulačním arbitrážím. 
Evropský orgán dohledu by měl rovněž provést hospodářskou analýzu, jež umožní 
evropskému orgánu dohledu přijímat informovanější rozhodnutí o dopadu jeho opatření na 
celkový trh a o dopadu událostí na trhu na jeho opatření. Je to v souladu s osvědčenými 
postupy na úrovni členských států.

Pozměňovací návrh 198
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 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 ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 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, a 
tím, že provádí hospodářskou analýzu 
trhu s cílem podpořit dosažení cílů orgánu 
ESMA.

Or. en
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Pozměňovací návrh 199
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 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 ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA k 
zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Evropské 
unie podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že 
podporuje sbližování dohledu a předkládá 
stanoviska Evropskému parlamentu, Radě 
a Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA k 
zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování práva Společenství

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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, 
a vi) k zamezení regulačním arbitrážím a 
vytvoření rovných podmínek. Za tímto 
účelem přispívá orgán ESMA k zajištění 
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podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

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
Udo Bullmann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 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 ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně
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, 
vi) k vytvoření společných metodologií pro 
hodnocení účinků charakteristik produktu 
a procesů distribuce na finanční postavení 
institucí a na ochranu spotřebitele s cílem 
přispět k vytvoření rovných podmínek. Za 
tímto účelem přispívá orgán ESMA 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
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Pozměňovací návrh 202
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 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 ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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, 
a vi) k dosažení cílů EMU. Za tímto 
účelem přispívá orgán ESMA 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 203
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA k 
zajištění jednotného, účinného a 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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, 
vi) k zamezení regulačním arbitrážím a 
vytvoření rovných podmínek. Za tímto 
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efektivního uplatňování práva Společenství
podle čl. 1 odst. 2 výše tím, že podporuje 
sbližování dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

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

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 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 ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA k 
zajištění jednotného, účinného a 
efektivního uplatňování právních předpisů 
Evropské unie podle čl. 1 odst. 2 výše tím, 
že podporuje sbližování dohledu a 
předkládá stanoviska Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi. Provádí 
hospodářskou analýzu trhu s cílem 
podpořit dosažení cílů orgánu ESMA.

Or. en
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Pozměňovací návrh 205
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 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 ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 zamezení regulačním arbitrážím a 
vytvoření rovných podmínek. Za tímto 
účelem přispívá orgán ESMA 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, a tím, že 
provádí hospodářskou analýzu trhu 
s cílem podpořit dosažení cílů orgánu 
ESMA.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
investorů, iii) k zajištění integrity, 
účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
investorů, iii) k zajištění integrity, 
účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
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finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá orgán ESMA 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.

finančního systému, v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni, 
a vi) k zamezení regulačním arbitrážím a 
vytvoření rovných podmínek. Za tímto 
účelem přispívá orgán ESMA 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 207
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 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 ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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, 
vi) k zamezení regulačním arbitrážím. Za 
tímto účelem přispívá orgán ESMA 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
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Pozměňovací návrh 208
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 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 ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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, 
a vi) k posílení mezinárodní koordinace a 
spolupráce v oblasti dohledu, posílení 
globální konkurenceschopnosti a 
k podpoře finančního rozvoje méně 
rozvinutých hospodářství. Za tímto účelem 
přispívá orgán ESMA 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 209
Thomas Händel, Jürgen Klute

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
investorů, iii) k zajištění integrity, 
účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
investorů, iii) k zajištění integrity, 
účinnosti a správného fungování 
finančních trhů, iv) k zachování stability 
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finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni. 
Za tímto účelem přispívá orgán ESMA 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.

finančního systému, a v) k posílení 
koordinace dohledu na mezinárodní úrovni,
vi) k vytvoření společných metodologií pro 
hodnocení účinků charakteristik produktu 
a procesů distribuce na finanční postavení 
institucí a na ochranu spotřebitele s cílem 
přispět k vytvoření rovných podmínek. Za 
tímto účelem přispívá orgán ESMA 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

S ohledem na zkušenosti z let 2008/2009 by měly být prováděny zátěžové testy, včetně 
posouzení dopadů na spotřebitele na úrovni Společenství s použitím společné metody, díky 
čemuž by byly vytvořeny rovné podmínky pro finanční pomoc na asanaci bank. 

Pozměňovací návrh 210
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 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 ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA k 
zajištění jednotné, účinné a efektivní 
harmonizace práva a jeho uplatňování
Evropské unie podle čl. 1 odst. 2 výše tím, 
tím, že podporuje sbližování a integraci 
dohledu a předkládá stanoviska 
Evropskému parlamentu, Radě a Komisi, a 
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tím, že provádí hospodářskou analýzu 
trhu s cílem podpořit dosažení cílů orgánu 
ESMA.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Peter Skinner

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Cílem orgánu ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 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 ESMA je přispívat: i) k 
lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně 
především vysoké, účinné a jednotné 
úrovně regulace a dohledu, ii) k ochraně 
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 ESMA 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, a 
tím, že provádí hospodářskou analýzu 
trhu s cílem podpořit dosažení cílů orgánu 
ESMA.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby veškerá opatření přijatá evropským regulačním orgánem byla přijímána 
s ohledem na globální hospodářskou soutěž, včetně předcházení regulačním arbitrážím. 
Evropský orgán dohledu by měl rovněž provést hospodářskou analýzu, jež umožní 
evropskému orgánu dohledu přijímat informovanější rozhodnutí o dopadu jeho opatření na 
celkový trh a o dopadu událostí na trhu na jeho opatření. Je to v souladu s osvědčenými 
postupy na úrovni členských států.
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Pozměňovací návrh 212
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Orgán ESMA 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

Pozměňovací návrh 213
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Marianne Thyssen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6a. Při plnění úkolů vyplývajících z tohoto 
nařízení jedná orgán ESMA nezávisle a 
objektivně ve výhradním zájmu Evropské 
unie.
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Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zachovat regulační, dozorčí, institucionální a finanční nezávislost evropských 
orgánů dohledu. Pozměňovací návrh proto navrhuje zavést do nařízení jednoznačná 
ustanovení související s nezávislostí evropských orgánů dohledu. Tato ustanovení by 
doplňovala ostatní ustanovení nařízení, která jsou zaměřená mimo jiné na nezávislost 
předsedy evropského orgánu dohledu.  

Pozměňovací návrh 215
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 1a
Evropský systém finančního dohledu

1. Orgán ESMA je součástí Evropského 
systému finančního dohledu, dále jen 
„ESFS“, který funguje jako integrovaná 
síť orgánů dohledu spojující všechny 
orgány členských států a Evropské unie 
s pravomocí v oblasti finančního dohledu, 
jak je uvedeno v tomto nařízení a 
souvisejících nařízeních EU. Jeho 
hlavním cílem je zajistit silný a jednotný 
evropský dohled nad finančními 
institucemi, který bude vnášet důvěru do 
finančního systému, podporovat 
udržitelný růst Evropy a sloužit potřebám 
podniků a občanů.  
2. Evropský systém finančního dohledu 
zahrnuje:
a) Evropský výbor pro systémová rizika, 
zřízený nařízením (EU) č. .../... [ESRB];
b) Evropský orgán dohledu (bankovnictví) 
zřízený nařízením (EU) č.  .../... [EBA];

c) Evropský orgán dohledu (pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění) 
zřízený nařízením (EU) č.  …/…[EIOPA];
d) Orgán ESMA;
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e) Smíšený výbor evropských orgánů 
dohledu (JCESA) podle článku 40;
f) orgány členských států uvedené v čl. 
odst. 2 nařízení (ES) č. .../... [ESMA], 
nařízení (ES) č. …/... [EIOPA] a nařízení 
(ES) č. …/… [EBA];
g) Komisi pro účely provádění úkolů 
uvedených v článcích 7 a 9.
3. Všechny strany podílející se na dohledu 
v rámci ESFS navzájem úzce spolupracují 
s důvěrou a vzájemným respektem podle 
zásad upřímné spolupráce v souladu s čl. 
4 odst. 3 Smlouvy o EU.
4. Všechny finanční instituce jsou vázány 
právně závaznými akty v rámci právních 
předpisů Unie a podléhají dohledu 
příslušných orgánů v rámci ESFS.
5. ESFS nebrání příslušným orgánům při 
výkonu vnitrostátních pravomocí dohledu 
v souladu s evropskými právně závaznými 
akty a v souladu s mezinárodními 
zásadami obezřetnosti při bankovním 
dohledu.
6. Dohled nad finančními institucemi 
v Evropské unii budou moci provádět 
pouze orgány dohledu, které budou 
zahrnuty do Evropského systému 
finančního dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) „účastníkem finančního trhu“ rozumí 
jakákoli osoba, na niž se vztahuje 
požadavek daný právními předpisy 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 nebo 
vnitrostátním právem provádějícím 
uvedené právní předpisy;

1) „účastníkem finančního trhu“ rozumí 
jakýkoliv podnik, jehož hlavní 
podnikatelskou činností je příjem vkladů, 
poskytování úvěrů, poskytování 
pojišťovacích služeb nebo jiných 
finančních služeb svým klientům nebo 
členům či realizace finančních investic 
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nebo vlastní obchodní činnost, či jakýkoli 
jiný podnik či subjekt se sídlem 
v Evropské unii, jehož činnost má 
podobnou povahu, a to i v případě, že 
nepřichází ve velkém měřítku do přímého 
styku s veřejností;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a) Systémové riziko je riziko narušení 
finančních služeb, které je způsobeno 
závažným zhoršením celého finančního 
systému nebo jeho části a může mít 
potenciální vážné negativní dopady na 
reálné hospodářství. Všechny druhy 
finančních institucí a zprostředkovatelů, 
trhů, infrastruktur a nástrojů mohou být 
do jisté míry potenciálně systémově 
důležité. 

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2b) Přeshraniční riziko je riziko 
způsobené hospodářskou nerovnováhou 
nebo finančním selháním v celé Evropské 
unii nebo v její části, které může mít 
potenciální vážné negativní dopady na 
transakce mezi hospodářskými subjekty 
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dvou nebo více členských států, na 
fungování vnitřního trhu nebo na veřejné 
finance EU nebo jejích členských států. 
Všechny druhy hospodářských a 
finančních rizik mohou být do jisté míry 
z přeshraničního hlediska potenciálně 
významné.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Wolf Klinz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3a. Při plnění úkolů vyplývajících z tohoto 
nařízení jedná orgán ESMA nezávisle a 
objektivně ve výhradním zájmu Evropské 
unie. 

Or. en

Odůvodnění

Evropský orgán dohledu by měl jednat v nejlepším zájmu celé EU.

Pozměňovací návrh 220
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3a. Jednání vnitrostátních orgánů 
dohledu, jakožto členů orgánu ESMA, by 
mělo mít evropský rozměr.

Or. en



PE439.456v01-00 58/98 AM\808173CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 221
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez 
de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán ESMA má sídlo v Paříži. Orgán ESMA má sídlo ve Frankfurtu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán ESMA má sídlo v Paříži. Orgán ESMA má sídlo v (...). 

Or. en

Odůvodnění

V závěrech Evropské rady ze dne 13. prosince 2003 je zdůrazněna skutečnost, že: „zástupci 
členských států, kteří se sešli na úrovni hlav států a předsedů vlád, se shodli na potřebě 
přiznat prioritu přistupujícím státům, jakmile přistoupí k Unii, při zřizování sídel dalších 
úřadů či agentur v budoucnosti, aniž je tím dotčena skutečnost, že pokud bude zřízen Úřad 
evropského veřejného žalobce, jeho sídlo bude v souladu s ustanoveními rozhodnutí ze dne 8. 
dubna 1965 v Lucemburku.“

Pozměňovací návrh 223
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgán ESMA má následující úkoly: 1. V zájmu zajištění účinného a 
jednotného evropského dohledu nad 
finančními institucemi má orgán ESMA 
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následující úkoly:

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

a) k jednotnému uplatňování právních 
předpisů Unie zejména tak, že přispívá 
ke společné kultuře dohledu, zajišťuje 
jednotné, účinné a efektivní uplatňování 
právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 
2, zabraňuje regulační arbitráži, 
zprostředkovává a urovnává spory mezi 
příslušnými orgány, podporuje jednotné 
působení kolegií orgánů dohledu a 
přijímá opatření v mimořádných 
situacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

a) přispívat k vytváření kvalitních 
společných norem a výkonu regulace a 
dohledu, zejména předkládáním stanovisek 
orgánům Evropské unie a přípravou 
pokynů, doporučení a návrhů technických 
norem, které vycházejí z tohoto nařízení a 
z právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 
2;
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Or. en

Pozměňovací návrh 226
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) přispívat k jednotnému uplatňování 
právních předpisů Společenství, zejména 
tak, že přispívá ke společné kultuře 
dohledu, zajišťuje jednotné, účinné a 
efektivní uplatňování právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2, zabraňuje 
regulační arbitráži, zprostředkovává a 
urovnává spory mezi příslušnými orgány, 
podporuje jednotné působení kolegií
orgánů dohledu a přijímá opatření 
v mimořádných situacích;

b) přispívat k jednotnému uplatňování 
norem a právních předpisů EU, zejména 
tak, že přispívá ke společné kultuře 
dohledu, zajišťuje jednotné, účinné a 
efektivní uplatňování tohoto nařízení a 
právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 
2, zabraňuje regulační arbitráži, 
zprostředkovává a urovnává spory mezi 
příslušnými orgány, zajišťuje jednotné 
působení kolegií orgánů dohledu a přijímá 
opatření mimo jiné v mimořádných 
situacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) podporovat delegování úkolů a 
povinností mezi příslušnými orgány;

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 228
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

da) schvalovat, zda jsou smlouvy 
připravené ústředními zúčtovacími 
středisky ke zúčtování způsobilé;

Or. en

Odůvodnění

S cílem omezit riziko protistrany a zajistit, aby účastníci trhu stále častěji zúčtovávali smlouvy 
prostřednictvím ústředních zúčtovacích středisek, by měl orgán ESMA rozhodovat, zda jsou 
smlouvy připravené ústředními zúčtovacími středisky ke zúčtování způsobilé. Jediný proces 
schvalování je nezbytný, protože umožňuje poskytovat CCP služby na celém vnitřním trhu 
EU; s cílem dosažení jednotné praxe mezi jednotlivými orgány a zamezení regulačním 
arbitrážím je třeba zajistit účast všech dotčených orgánů dohledu.   

Pozměňovací návrh 229
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

db) uvést do veřejného rejstříku všechny 
zúčtování způsobilé smlouvy a všechna 
ústřední zúčtovací střediska oprávněná 
provádět zúčtování;

Or. en

Odůvodnění

Účastníci trhu by si měli být vědomi povinnosti zúčtování u smluv, které byly uznány jako 
zúčtování způsobilé. 
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Pozměňovací návrh 230
Gianni Pittella, Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

dc) schvalovat a uzavírat dohody o 
výměně informací s orgány dohledu 
třetích zemí a schvalovací postupy pro 
zvládání mimořádných situací;

Or. en

Odůvodnění

Trhy s deriváty jsou globální a EU musí přijmout pevný rámec pro využívání infrastruktur a 
jednání s účastníky trhu mimo EU. 

Pozměňovací návrh 231
Udo Bullmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

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

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fa) vytvářet databáze v oblasti svých 
pravomocí, pokud to vyžadují právní 
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předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2. Pokud je 
povinnost zveřejnění stanovena 
v právních předpisech uvedených v čl. 1 
odst. 2, shromážděné informace musí být 
přístupné všem účastníkům trhu a měly by 
obsahovat klíčové údaje o registrovaných 
účastnících trhu, produktech, nesprávném 
jednání a transakcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Gianni Pittella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fa) pečovat o ochranu investorů zejména 
prostřednictvím řízení útvaru pověřeného 
zajištěním vymáhání harmonizovaných 
nařízení EU o prodejních kanálech nebo 
obchodních praktikách pro všechny 
produkty a služby drobných investorů. 
EBA a EIOPA zajistí nezbytnou podporu 
a spolupráci, která umožní orgánu ESMA 
řádné plnění tohoto úkolu;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Pervenche Berès

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fa) pečovat o ochranu investorů zejména 
prostřednictvím řízení útvaru pověřeného:
– schvalováním a rušením oprávnění 
uvádět nový produkt na trh 



PE439.456v01-00 64/98 AM\808173CS.doc

CS

– kontrolou vývoje produktů 6 měsíců po 
jejich uvedení na trh  
– zajištěním harmonizovaného vymáhání 
nařízení EU o prodejních kanálech nebo 
obchodních praktikách (pro všechny 
drobné investory pro všechny 
maloobchodní produkty a služby). 
EBA a EIOPA zajistí nezbytnou podporu 
a spolupráci, která umožní orgánu ESMA 
řádné plnění tohoto úkolu; 

Or. en

Odůvodnění

Orgánu ESMA by měl být svěřen úkol ochrany investorů. Tento úkol by měl být svěřen pouze 
jednomu orgán dohledu. Tímto způsobem se můžeme co nejvíce přiblížit modelu „dvou 
vrcholů“, aniž bychom zásadně měnili všechna tři navrhovaná nařízení ESFS.

Pozměňovací návrh 235
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fb) pečovat o ochranu investorů zejména 
prostřednictvím zajištění vymáhání 
harmonizovaných nařízení EU o 
prodejních kanálech nebo obchodních 
praktikách pro všechny produkty pro 
všechny drobné investory pro všechny 
maloobchodní produkty a služby. EBA a 
EIOPA zajistí nezbytnou podporu a 
spolupráci, která umožní orgánu ESMA 
řádné plnění tohoto úkolu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 236
Marta Andreasen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ga) regulovat makléře s cílem zajistit 
likviditu, hospodářskou soutěž a 
transparentnost;

Or. en

Odůvodnění

Výhoda makléřů by neměla být na úkor investorů.

Pozměňovací návrh 237
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ga) převzít, bude-li to vhodné, všechny 
existující úkoly Evropského výboru 
regulátorů trhů s cennými papíry;

Or. en

Pozměňovací návrh 238

Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

gb) zveřejnit a pravidelně aktualizovat 
údaje o své činnosti na své internetové 
stránce s cílem poskytnout veřejnosti 
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snadno přístupné informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Wolf Klinz

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ca) požadovat od příslušných 
vnitrostátních orgánů, aby prováděly 
zátěžové testy na základě společné 
metodiky;

Or. en

Odůvodnění

Orgán ESMA by měl mít pravomoc provádět zátěžové testy s cílem zajistit odolnost systému a 
získat příslušné informace v harmonizovaném formátu pro podávání informací a metodiky 
v souladu s článkem 17 .

Pozměňovací návrh 240
Sari Essayah

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) přijímat individuální rozhodnutí určená 
účastníkům finančního trhu 
v konkrétních případech uvedených v čl. 9 
odst. 6, čl. 10 odst. 3 a čl. 11 odst. 4;

vypouští se

Or. en

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

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ea) zakázat obchodování s některými 
produkty nebo některé druhy transakcí 
s cílem zabránit škodám v oblasti ochrany 
investorů, řádného fungování a integrity 
finančních trhů nebo stability celého 
finančního systému Unie nebo jeho části;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fa) podpořit a koordinovat opatření mezi 
jednotlivými příslušnými orgány, jak je 
uvedeno v článku 16, včetně aktivace 
pravomocí v rámci členství v orgánu 
ESMA ve snaze o zajištění společné 
reakce v EU při řešení systémových a 
přeshraničních rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fa) zajišťovat plnění směrnice 2003/6/ES 
s cílem zajistit ochranu investorů, řádné 
fungování a integritu finančních trhů 
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nebo stabilitu celého finančního systému 
Unie nebo jeho části;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fa) shromažďovat potřebné údaje týkající 
se účastníků trhu a jeho struktur 
umožňující získat úplný přehled;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fa) přímo shromažďovat potřebné 
informace týkající se finančních institucí;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fa) přímo shromažďovat potřebné údaje 
od finančních institucí;
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu splnění cílů uvedených v čl. 1 odst. 4 musí mít orgán ESMA přístup ke všem údajům 
od všech účastníků trhu, potřebným pro zajištění odpovídajícího dohledu nad mikrotrhem. 

Pozměňovací návrh 247
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fa) zakázat obchodování s některými 
produkty nebo některé druhy transakcí 
s cílem zabránit škodám v oblasti ochrany 
investorů, řádného fungování a integrity 
finančních trhů nebo stability celého 
finančního systému Unie nebo jeho části;

Or. en

Odůvodnění

Zákaz některých produktů by měl být posledním východiskem v případě, že je vážně ohroženo 
fungování trhu. 

Pozměňovací návrh 248
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fb) zakázat obchodování s některými 
produkty nebo některé druhy transakcí 
s cílem zabránit škodám v oblasti ochrany 
investorů, řádného fungování a integrity 
finančních trhů nebo stability celého 
finančního systému Unie nebo jeho části;

Or. en
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Pozměňovací návrh 249
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fb) koordinovat shromažďování 
potřebných údajů od finančních institucí 
svých členů;

Or. en

Odůvodnění

Trhy s deriváty jsou globální a EU musí přijmout pevný rámec pro využívání infrastruktur a 
jednání s účastníky trhu mimo EU.

Pozměňovací návrh 250
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. Při výkonu pravomocí uvedených 
v odst. 2, pododstavec 1, písm. a) a d) by 
měl orgán ESMA přihlížet k vnitrostátním 
právním předpisů členských států, které 
jsou v souladu s právními předpisy Unie. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 251
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Orgán ESMA 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

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, 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 ESMA 
odpovídajícími pravomocemi pro 

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

vyšetřování a prosazování, jak je uvedeno 
v příslušných právních předpisech, i pro 
případné vyměřování poplatků. Orgán 
ESMA může při provádění šetření a 
výkonu výhradních pravomocí dohledu 
využívat zařízení a pravomocí příslušných 
orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Corien Wortmann-Kool

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

K tomuto účelu disponuje orgán ESMA 
odpovídajícími pravomocemi pro 
vyšetřování a prosazování, jak je uvedeno 
v příslušných právních předpisech, i pro 
případné vyměřování poplatků. Orgán 
ESMA úzce spolupracuje s příslušnými 
orgány při výkonu výhradních pravomocí 
dohledu a provádění šetření a využívá 
zkušeností, zařízení a pravomocí 
příslušných orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Orgán ESMA by měl úzce spolupracovat s příslušnými orgány. Je nezbytné, aby při výkonu 
výhradních pravomocí dohledu a provádění šetření využíval zkušeností, zařízení a pravomocí 
příslušných orgánů.  
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Pozměňovací návrh 255
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán ESMA vykonává veškeré výhradní 
pravomoci dozoru nad ústředními 
zúčtovacími středisky, stejně jako nad 
ratingovými agenturami v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o 
ratingových agenturách 1.
__________
1 Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s.1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 257
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 6a
Pravomoci orgánů členských států jako 

příslušných orgánů a členů orgánu 
ESMA 

V zájmu dosažení cílů orgánu ESMA mají 
orgány členských států jakožto příslušné 
orgány a členové orgánu ESMA 
pravomoc přijmout preventivní a 
nápravná opatření dohledu. Tyto 
pravomoci zahrnující finanční instituce a 
vykonávané přiměřeným způsobem jsou:
a) požadovat a přijímat odpovídající 
informace; 
b) ukládat požadavky na předkládání 
zpráv a sdělování informací;
c) provádět kontroly na místě;
d) přijímat obezřetnostní opatření (včetně 
opatření týkajících se střetu zájmů, 
žádného řízení, likvidity, provizí a politik 
v oblasti dividend a odměn);
e) oddělovat nebo izolovat maloobchodní 
bankovní činnosti od obchodních činností 
a dalších činností jiných než činností 
v rámci veřejných služeb v případě, že na 
základě obecných kritérií zjistí riziko;
f) omezit nebo dočasně zakázat některé 
produkty nebo druhy transakcí, které 
mohou přímo či nepřímo vyvolat přílišnou 
nestálost na trhu nebo vcelku či zčásti 
vyvolat zneklidnění v rámci evropského 
finančního systému, veřejných financí 
nebo reálného hospodářství;
g) nařídit finančním institucím, aby 
provozovaly činnost prostřednictvím 
některé pobočky v případě, že na základě 
obecných kritérií zjistí riziko;
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h) ukládat odrazující pokuty;
I) prohlašovat manažery a ředitele za 
nezpůsobilé;
j) odvolávat výkonné členy správní rady;
k) dočasně zasahovat do finančních 
institucí;
l) odejmout výhody omezeného ručení 
významným akcionářům finančních 
institucí, pokud jsou pasivní při hájení 
zájmů společnosti v případech, které jsou 
nedostatečně transparentní, kdy dochází 
k riskantním půjčkám ať už v pozici 
věřitele nebo dlužníka, nebo k vážným 
systémovým pochybením;
m) rozšířit finanční odpovědnost 
manažerům, ředitelům nebo finančním 
institucím, které se dopustí vážného 
systémového pochybení nebo se na něm 
podílejí, nebo které mají nevhodný systém 
pobídek pro své služby; 
n) případně dohlížet na prohlášení 
manažerů a ředitelů o zájmech, 
činnostech a majetku;  
o) požadovat vytvoření podrobného 
režimu, který bude pravidelně 
aktualizován a který bude tvořen 
mechanismem včasného zásahu, rychlými 
nápravnými opatřeními a plánem pro 
případ nenadálého úpadku;
p) zrušit licence a odejmout pasy;
q) schvalovat protokoly a dosahovat 
společné reakce na evropské úrovni a to 
co nejrychleji a automaticky s cílem 
předcházet znepokojení na trhu nebo je 
napravovat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 258
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 7 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Technické normy Jednotný kodex

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

-1a. v zájmu zajištění účinného 
jednotného evropského dohledu nad 
finančními institucemi přijímá Komise 
s přihlédnutím k mezinárodním zásadám 
přijatým EU a v souladu s právními 
předpisy EU normy v oblasti regulace a 
dohledu, aby tak vytvořila jednotný kodex 
pro evropský finanční dohled 
prostřednictvím nařízení nebo rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

-1b. Jednotný kodex:
a) uvádí definice obsažené v evropské 
právní úpravě;
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b) stanoví společné požadavky pro 
předkládání zpráv a zveřejňování 
informací obsažené v evropské právní 
úpravě;
c) zajišťuje potřebné prvky s cílem zajistit 
účinnou spolupráci včetně posouzení rizik 
dohledu a sdílení informací, jak to 
požaduje evropská právní úprava;
d) vymezuje příslušné normy v oblasti 
regulace a dohledu, které řeší otázky 
včasného varování a doporučení ESRB 
ohledně Evropské unie jako celku nebo 
její významné části;
e) vymezuje příslušné normy v oblasti 
regulace a dohledu, které řeší otázky 
přeshraničních rizik stanovených 
orgánem ESMA nebo evropskými 
institucemi pro Evropskou unii jako celek 
nebo její významnou část;
f) vymezuje příslušné normy v oblasti 
regulace a dohledu týkající se předkládání 
zpráv, zveřejňování informací a 
obezřetnostních požadavků na některé 
vysoce zadlužené společnosti a investiční 
nástroje působící v celé EU s cílem 
předcházet systémovým rizikům a 
napravovat příhraniční rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgán ESMA 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 ESMA připravuje technické 
normy v oblastech konkrétně stanovených 
v tomto nařízení a právními předpisy 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 nebo na žádost 
Komise. Technické normy nezahrnují 
politické volby a odráží zásadu 
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proporcionality. Své návrhy norem 
předkládá Komisi k přijetí jako akty v 
přenesené pravomoci (normy v oblasti 
regulace) nebo ke schválení jako 
prováděcí akty (normy v oblasti dohledu) 
podle tohoto nařízení a právních předpisů 
uvedených v čl. 1 odst. 2. Návrh norem se 
zároveň předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě. 

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgán ESMA 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 ESMA může připravovat 
technické normy s cílem doplňovat a 
upravovat prvky, které nejsou zásadní pro 
legislativní akty uvedené v čl. 1 odst. 2. 
Technické normy přispívají k jednotnému 
kodexu, nepředstavují však strategická 
rozhodnutí a jejich obsah je omezen 
právními předpisy, na nichž se zakládají. 

Or. en

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

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgán ESMA může připravovat 
technické normy v oblastech konkrétně 
stanovených právními předpisy uvedenými 
v čl. 1 odst. 2. Své návrhy norem 

1. Orgán ESMA může připravovat 
technické normy s cílem doplňovat a 
upravovat prvky, které nejsou zásadní pro 
legislativní akty uvedené v čl. 1 odst. 2. 
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předkládá Komisi ke schválení. Technické normy přispívají k jednotnému 
kodexu, nepředstavují však strategická 
rozhodnutí a jejich obsah je omezen 
právními předpisy, na nichž se zakládají. 

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Orgán ESMA 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 ESMA může připravovat 
technické normy v oblastech konkrétně 
stanovených právními předpisy uvedenými 
v čl. 1 odst. 2. Technické normy 
nepředstavují strategická rozhodnutí a 
jejich obsah je omezen právními předpisy, 
na nichž se zakládají. 

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Gianni Pittella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 266
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
orgán ESMA otevřené veřejné konzultace 
s dotčenými subjekty a provede analýzu 
potenciálních souvisejících nákladů a 
přínosů, pokud nejsou tyto konzultace a 
analýzy nepřiměřené ve vztahu k rozsahu 
a dopadu příslušných technických norem 
a ve vztahu ke konkrétní naléhavosti 
záležitosti. Orgán ESMA rovněž žádá o 
stanovisko nebo poradenství Skupinu 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů podle článku 22. 

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Gianni Pittella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
orgán ESMA v případě potřeby otevřené 
veřejné konzultace o technických normách 
a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosů, pokud 
nejsou tyto konzultace a analýzy 
nepřiměřené ve vztahu k rozsahu a 
dopadu příslušných technických norem a 
ve vztahu ke konkrétní naléhavosti 
záležitosti. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 268
Anni Podimata

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Před předložením návrhu Komisi uspořádá 
orgán ESMA v případě potřeby otevřené 
veřejné konzultace o technických normách 
a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosů, pokud 
nejsou tyto konzultace a analýzy 
nepřiměřené ve vztahu k rozsahu a 
dopadu příslušných technických norem a 
ve vztahu ke konkrétní naléhavosti 
záležitosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Orgán ESMA v případě potřeby uspořádá
před přijetím technických norem otevřené 
veřejné konzultace o technických normách 
a provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosů. Během 
tohoto procesu může poskytnout své 
stanovisko nebo poradenství Skupina 
zúčastněných stran podle článku 22. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 270
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Orgán ESMA uspořádá před přijetím 
technických norem otevřené veřejné 
konzultace o technických normách a 
provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosů. Orgán 
ESMA rovněž požádá o stanovisko nebo 
poradenství Skupinu zúčastněných stran 
v oblasti cenných papírů a trhů 
podle článku 22. 

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Thomas Mann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Orgán ESMA uspořádá před přijetím 
technických norem otevřené veřejné 
konzultace o technických normách a 
provede analýzu potenciálních 
souvisejících nákladů a přínosů, stejně 
jako analýzu praktičnosti pro trh 
finančních služeb EU. Orgán ESMA 
rovněž požádá o stanovisko nebo 
poradenství Skupinu zúčastněných stran 
v oblasti bankovnictví podle článku 22. 

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
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Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při navrhování technických norem 
zohlední orgán ESMA rozdílnost 
jednotlivých subjektů na finančních trzích 
a rozdílný dopad těchto norem na všechny 
druhy účastníků finančního trhu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán ESMA předloží návrh norem 
Komisi ke schválení a rovněž je předloží 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
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 

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

Or. en

Odůvodnění

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA. 

Pozměňovací návrh 275
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 nebo schválí v 
pozměněném znění. Komise může tuto 
lhůtu prodloužit o jeden měsíc. Komise o 
svém rozhodnutí informuje Evropský 
parlament a Radu a zdůvodní je. 

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Peter Skinner

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 

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

pozměněném znění. Komise může tuto 
lhůtu prodloužit o jeden měsíc. Komise o 
svém rozhodnutí informuje Evropský 
parlament a Radu a zdůvodní je. 

Or. en

Odůvodnění

Komise by neměla mít oprávnění měnit technické normy. Tyto normy jsou technické povahy, a 
proto by je měli tvořit techničtí odborníci v rámci evropských orgánů dohledu. Pokud 
nebudou vyhovovat právním ohledům nebo ohledům jednotného trhu, může je Komise 
částečně nebo vcelku zamítnout.

Pozměňovací návrh 277
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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, schválí jen částečně nebo zamítne. 
Komise může tuto lhůtu prodloužit o jeden 
měsíc. Komise o svém rozhodnutí 
informuje Evropský parlament a Radu a 
zdůvodní je. 

Or. en

Pozměňovací návrh 278
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 

Do tří měsíců od obdržení návrhů 
technických norem Komise schválí návrhy 
norem v oblasti dohledu, pokud jsou 
v souladu s evropskými právními předpisy.  
V této době může Komise prodloužit lhůtu 
o jeden měsíc. Komise může přijmout
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zájem Společenství. návrhy technických norem pouze částečně 
nebo v pozměněném znění, jestliže byly 
vypracovány jako normy v oblasti 
regulace. V obou případech může Komise 
prodloužit tuto lhůtu o jeden měsíc.  

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Gianni Pittella

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. Komise může schválit 
návrhy norem pouze částečně nebo v 
pozměněném znění, jestliže to vyžaduje 
zájem Evropské unie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Anni Podimata

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise nemůže měnit obsah technických 
norem vypracovaných orgánem ESMA 
bez předchozí koordinace s orgánem 
ESMA, jak to stanoví tento článek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 281
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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 ESMA důvody pro 
tento postup. 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 282
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 ESMA důvody pro 
tento postup. 

V každém případě Komise oznámí orgánu 
ESMA, Evropskému parlamentu a Radě 
své rozhodnutí a uvede důvody. 

Or. en

Pozměňovací návrh 283
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 ESMA důvody pro 
tento postup. 

Jestliže Komise normy neschválí, navrhne 
odůvodněně úpravy a předá návrh norem 
zpět orgánu ESMA. Orgán ESMA může 
provést v návrhu norem na základě úprav 
navržených Komisí změny a znovu 
předložit návrh norem Komisi ke 
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schválení. 

Or. en

Odůvodnění

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA. 

Pozměňovací návrh 284
Gianni Pittella

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 ESMA důvody pro 
tento postup. 

Jestliže nemá Komise v úmyslu normy 
schválit nebo je schválí jen částečně či v 
pozměněném znění, odešle návrh norem 
orgánu ESMA a uvede své připomínky a 
komentáře. Orgán ESMA může provést 
v návrhu norem na základě úprav 
navržených Komisí změny a znovu 
předložit návrh norem Komisi. 

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Gianni Pittella

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 ESMA důvody pro 
tento postup. 

Jestliže nemá Komise v úmyslu normy 
schválit, odešle návrh norem orgánu 
ESMA, písemně uvede důvody, proč jsou 
v rozporu s veřejným zájmem Evropské 
unie, proč by odporovaly zásadě 
proporcionality nebo škodily integraci 



AM\808173CS.doc 89/98 PE439.456v01-00

CS

jednotného evropského trhu.
Orgán ESMA do 6 měsíců pozmění návrh 
norem, přičemž přihlédne k obavám 
Komise. 

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Danuta Jazłowiecka

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Během šesti měsíců od doručení 
pozměněných norem Komise schválí 
předložené normy se změnami navrženými 
orgánem ESMA, nebo normy zamítne a o 
svém rozhodnutí informuje Evropský 
parlament i Radu a uvede důvody pro 
tento postup.

Or. en

Odůvodnění

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.
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Pozměňovací návrh 287
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise schválí předložené normy se 
změnami navrženými orgánem ESMA 
během jednoho měsíce od doručení 
pozměněných norem.

Or. en

Odůvodnění

The ESMA 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 ESMA. 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 ESMA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the ESMA.

Pozměňovací návrh 288
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise přijímá normy v oblasti regulace 
jako akty v přenesené pravomoci 
v souladu s články 7a až 7d tohoto 
nařízení a normy v oblasti dohledu 
přijímá jako prováděcí akty podle postupu 
uvedeného v článku 291 Smlouvy o 
založení Evropské unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 289
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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. Komise přijímá akty v přenesené 
pravomoci v souladu s články 7a až 7d, 
jestliže jsou určeny k vytvoření 
technických norem uvedených v odstavci 
1.  Tyto akty mají podobu nařízení nebo 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
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 jsou 
normy zveřejněny v Úředním věstníku 
Evropské unie pod názvem normy EU v 
přenesené pravomoci případně prováděcí 
normy EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. Jednotný kodex je pravidelně 
aktualizován a přizpůsobován novým 
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evropským právním předpisům.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Antolín Sánchez Presedo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2b. Orgán ESMA ve své výroční zprávě 
stanoví, které vnitrostátní orgány neplní 
ustanovení normy v oblasti regulace a 
dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 7a
Výkon přenesení pravomoci

1. Pravomoc přijímat normy v oblasti 
regulace 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, uvědomí o této skutečnosti 
současně Evropský parlament i Radu.
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 294
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 7b
Zrušení přenesení pravomoci

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, se vynasnaží informovat 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 nabývá účinku 
okamžitě nebo od pozdějšího data 
uvedeného v rozhodnutí. Rozhodnutí 
nemá vliv na účinnost aktů v přenesené 
pravomoci, které jsou již v platnosti. 
Zveřejní se v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Článek 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 7c
Námitky k aktům v přenesené pravomoci
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1. Evropský parlament a Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do čtyř měsíců od data 
oznámení. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se 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 
vznesou 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 296
Pervenche Berès

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

S cílem zavést jednotné, účinné a efektivní 
postupy dohledu v rámci ESFS a zajistit 
společné, soudržné a jednotné uplatňování 

S cílem zavést jednotné, účinné a efektivní 
postupy dohledu v rámci ESFS a zajistit 
společné, soudržné a jednotné uplatňování 
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právních předpisů Společenství vydává 
orgán ESMA pokyny a doporučení určená 
příslušným orgánům či účastníkům 
finančního trhu. 

právních předpisů Unie vydává orgán 
ESMA pokyny a doporučení určená 
příslušným orgánům či účastníkům 
finančního trhu. V záležitostech, kde má 
orgán ESMA zákonnou pravomoc 
vytvářet technické normy podle článku 7 
tohoto nařízení, vydá pokyny a 
doporučení až poté, kdy budou normy 
přijaty.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit, aby se pokyny nebo doporučení nestaly náhradami norem, jestliže právní 
předpisy požadují normy: je to otázka právní jistoty. Navíc s ohledem na dosažení cíle 
vytvoření jednotného kodexu by měly být pobídky a legislativní mandát evropských orgánů 
dohledu pro navrhování norem velmi silné.  

Pozměňovací návrh 297
Thomas Mann

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

S cílem zavést jednotné, účinné a efektivní 
postupy dohledu v rámci ESFS a zajistit 
společné, soudržné a jednotné uplatňování 
právních předpisů Společenství vydává 
orgán ESMA pokyny a doporučení určená 
příslušným orgánům či účastníkům 
finančního trhu. 

S cílem zavést jednotné, účinné a efektivní 
postupy dohledu v rámci ESFS, s cílem 
předejít možnému snížení úrovně 
kvalifikací a platů (race to the bottom) ze 
strany vnitrostátních orgánů, které by 
mohly záměrně zmírnit normy v oblasti 
dohledu v zájmu zvýšení 
konkurenceschopnosti svých finančních 
center a zajistit společné, soudržné a 
jednotné uplatňování právních předpisů 
Unie vydává orgán ESMA pokyny a 
doporučení určená příslušným orgánům či 
účastníkům finančního trhu. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 298
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán ESMA uspořádá otevřené veřejné 
konzultace a provede analýzu 
potenciálních souvisejících nákladů a 
přínosů. Orgán ESMA rovněž žádá o 
stanovisko nebo poradenství Skupinu 
zúčastněných stran v oblasti cenných 
papírů a trhů podle článku 22.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokyny a doporučení se zveřejní na 
internetové stránce orgánu ESMA.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Příslušné orgány vynaloží veškeré úsilí, 
aby tyto pokyny a doporučení plnily. 

Příslušné orgány a účastníci finančního 
trhu vynaloží veškeré úsilí, aby tyto 
pokyny a doporučení plnily. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 301
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do dvou měsíců od vydání pokynů nebo 
doporučení každý příslušný vnitrostátní 
orgán rozhodne, zda má v úmyslu tyto 
pokyny nebo doporučení plnit. V případě, 
že příslušný orgán tyto pokyny nebo 
doporučení neplní, informuje o tom orgán 
ESMA a uvede své důvody. Orgán ESMA 
může v jednotlivých případech tyto důvody 
příslušných orgánů zveřejnit. 

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Od vydání těchto pokynů nebo doporučení 
všichni účastníci finančního trhu 
každoročně předkládají jednoznačné a 
podrobné zprávy, zda tyto pokyny nebo 
doporučení plní.

Or. en
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Pozměňovací návrh 303
Antolín Sánchez Presedo

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Orgán ESMA ve své výroční zprávě uvede, 
které vnitrostátní orgány neplní vydané 
pokyny a doporučení a způsob, jakým má 
orgán ESMA v úmyslu zajistit, aby 
v budoucnu vnitrostátní orgány jeho 
doporučení a pokyny plnily; stejné 
informace rovněž uvede pro hlavní velké 
účastníky finančního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Jestliže příslušný orgán nebude tyto 
pokyny či doporučení uplatňovat, sdělí 
orgánu ESMA důvody tohoto jednání.

Jestliže příslušný orgán nebude tyto 
pokyny či doporučení uplatňovat, sdělí 
důvody tohoto jednání orgánu ESMA, 
který je zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zlepšení uplatňování technických norem je vhodné podpořit zásadu „dodržuj nebo 
vysvětli“.


